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ÁSIA/ÍNDIA – Petição pela libertação de sete cristãos inocentes presos
em Orissa
Bhubaneswar (Agência Fides) – Na grave injustiça sofrida pelos cristãos em Orissa – cinco anos após a
perseguição contra os fiéis do distrito de Kandhamal, com violências, homicídios em grande parte impunes –
existe o caso de sete cristãos acusados injustamente pelo homicídio de Laxmanananda Saraswati, religioso e líder
político hindu assassinado em 2008. Este episódio desencadeou com uma reação indevida a violência contra os
cristãos que deixou 38 mortos e 54 mil desalojados. Apesar de os guerrilheiros maoístas terem sucessivamente
reivindicado o assassinato, os sete cristãos estão ainda detidos, sem processo, e a polícia se recusa a soltá-los.
Como apurado pela Agência Fides, a Igreja indiana e algumas organizações internacionais se ativaram para
chamar a atenção para o caso e pedir a libertação. Uma petição foi apresentada pela organização “International
Christian Concern”, sediada em Washington (USA), e dirigida ao governo indiano e ao embaixador da Índia nos
Estados Unidos. O apelo recorda que um dos tribunais encarregados dos processos das violências de 2008
mencionou a “insuficiência de provas” contra os sete, presos como “bodes expiatórios”. Os sete inocentes são
casados e têm filhos, que estão injustamente sós há cinco anos. Estigmatizando “o preconceito sectário e a
discriminação religiosa”, a petição reafirma que “uma rápida libertação daria ao mundo um sinal de que a Índia
aplica o estado de direito e a promoção da liberdade religiosa para todos os seus cidadãos”.
Pronunciando-se sobre o tema da justiça para as vítimas, o Secretário-geral da associação ecumênica “All India
Christian Council” (AICC), Digvijaya Singh, pediu oficialmente um inquérito da NIA (Agência Investigativa
Nacional) sobre as violências anticristãs de massa ocorridas em Kandhamal. Em nota enviada à Fides, o
Secretário define “o nível de infiltração das forças extremistas na polícia, na magistratura e nas administrações
civis” como preocupante, e esta é a causa da impunidade. Uma reconstrução detalhada dos massacres e uma
aberta denúncia das injustiças perpetradas estão em um livro do jornalista católico indiano Anto Akkara,
publicado por ocasião do 5° aniversário dos massacres, intitulado “Kandhamal craves for Justice”. (PA) (Agência
Fides 30/8/2013)
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