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ÁSIA/ÍNDIA – Cristãos agredidos e boicotados em Orissa por acusações
de “conversões forçadas”
Bhubaneswar (Agência Fides) – Extremistas hinduístas lançaram uma série de ataques e ações de boicotagem
contra os cristãos no estado de Orissa (Índia oriental). Como referem a Fides fontes locais, em 24 de junho um
grande grupo de extremistas hinduístas invadiu uma reunião da “Igreja pentecostal independente”, no vilarejo de
Canalpada, no distrito de Duagarh. Os militantes acusaram os presentes de realizar “conversões forçadas” e os
obrigaram a encerrar o encontro. Os sete líderes cristãos presentes, para evitar conflitos, pegaram um carro para
voltar para casa, mas os militantes em moto bloquearam o carro, provocando seu capotamento. Os passageiros,
entre os quais o Pastor Sura Mahat Samal, ficaram levemente feridos e foram levados ao hospital. Segundo fontes
de Fides, foram os extremistas hinduístas do grupo “Rashtriya Swayamsevak Sangh” (RSS, “Corpo dos
voluntários hinduístas”) que organizaram uma série de ataques contra os cristãos em Orissa. Os cristãos são
“indesejados e expulsos”. Em outro episódio referido a Fides, no distrito Malkangiri, em 10 de junho passado
cerca de 70 habitantes de um vilarejo hinduísta atacaram os cristãos com espadas e bastões, ferindo gravemente
alguns fiéis e destruindo duas casas. A partir de abril passado os cristãos do povoado foram impedidos de tirar
água do poço público. As famílias cristãs começaram a tirar água do rio próximo, mas devido às fortes chuvas, o
rio tornou-se lamacento. Em 8 de maio, uma mulher cristã, Mongli Madhi, foi buscar água do poço público. Três
extremistas hinduístas a bloquearam e a espancaram severamente. No dia seguinte, os três extremistas foram até a
casa da mulher e na ausência de seu marido, bateram novamente nela, ferindo-a gravemente. Dadas as ameaças e
discriminações sofridas, os cristãos foram obrigados a se deslocar para outra área. (PA) (Agência Fides
27/6/2013)
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