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ÁFRICA/NIGÉRIA – Jovens cristãs sequestradas e islamizadas, escolas no
alvo da Boko Haram
Maiduguri (Agência Fides) – A comunidade cristã na Nigéria setentrional está alarmada por um fenômeno que se
está difundindo: jovens cristãs menores de 18 anos são sequestradas e forçadas a se converter ao Islã. As jovens
são mantidas em casas de emires ou líderes religiosos radicais, por vezes ligados ao grupo “Boko haram”. A
denúncia chegou à Fides através da “Northern Christian Association of Nigeria” (CAN), preocupada pela rápida
difusão do fenômeno. Encarregada pelas famílias das jovens, a Associação informa que está acompanhando cinco
casos. Mas “quando se assinala um caso do gênero à polícia, os agentes respondem que não podem fazer nada. Às
vezes, achamos que são cúmplices”, explica Daniel Babayi, secretário da CAN.
Os cristãos na Nigéria setentrional são vítimas do grupo militante islâmico “Boko Haram”, que visa instaurar um
estado islâmico. Numa campanha terrorista que dura há meses, muitas igrejas foram atacadas e fiéis cristãos
mortos. Segundo declarações públicas, Boko Haram afirmou que “sequestrar mulheres cristãs faz parte dos novos
esforços para atingir os cristãos e obrigá-los a deixar o Norte”.
Um dos objetivos primários do grupo são as escolas. No início de julho, mais de 40 pessoas, em maioria
estudantes, foram mortas em um ataque a um colégio no Estado de Yobe. Em outro recente ataque, o dormitório
do instituto foi incendiado enquanto as crianças dormiam, e as que tentaram fugir foram mortas. Boko Haram
significa “educação ocidental é pecado” e seu líder, Abubakar Shekau, pediu publicamente que se multipliquem
os ataques contra escolas “que difundem a educação ocidental”. Para reagir à guerra lançada pela Boko Haram
contra a nação, há dois meses, nos Estados nigerianos de Borno, Yobe e Adamawa, onde os militantes constituem
uma ameaça forte, está em vigor o estado de emergência. (PA) (Agência Fides 23/7/2013)
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