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ÁSIA/ÍNDIA – Violência contra os cristãos: recorde no estado de
Karnataka
Bangalore (Agência Fides) – O Estado indiano de Karnataka continua a estar no centro da atenção pelos episódios
de violência contra comunidades cristãs. Depois dos casos sinalizados nos dias passados pela Agência Fides, se
verificaram outros episódios de clara violação da liberdade religiosa. Como refere a Fides o “Global Council of
Indian Christians”, as vítimas são dois pastores cristãos protestantes ambos convertidos do Hinduísmo: os
convertidos parecem estar, em especial, na mira dos extremistas hinduístas. O Pastor Samson, 33 anos, há 10 anos
guia o culto “Jahve Shalom Prayer House”, uma igreja em Basavanagar, no norte de Karnataka. Nos dias
passados, Samson, quando estava na igreja, foi preso e agredido por um grupo de 30 fundamentalistas hinduístas
que feriram gravemente um olho e uma orelha, acusando-o de atuar “conversões forçadas”. A polícia, quando foi
chamada, não aceitou registrar uma denúncia contra os radicais.
Num segundo episódio, o Pastor Devu Kanu Pale Gowli, à frente da “Blessing Ministry Church” no distrito de
Karvar, foi detido por um grupo de radicais que atacaram também a sua esposa, intimando-lhes que se
convertessem novamente ao Hinduísmo. Sem êxito, eles foram expulsos do vilarejo e registraram queixa na
polícia por “conversões forçadas”. A família não pôde nem mesmo voltar ao vilarejo para resgatar os próprios
bens.
Como apurado por Fides, as Igrejas cristãs em Karnataka fazem um apelo ao novo governo do Estado, pedindo
um futuro de respeito pelos direitos, diálogo, justiça e harmonia para os cristãos. Nas eleições de maio passado em
Karnataka, o partido extremista hinduísta “Bharatiya Janata Party” (BJP, “Partido do povo indiano”) tomou o
poder e a maioria foi conquistada pelo partido do Congresso, o que deixava entrever a esperança por uma
mudança.
Segundo um recente relatório da Ong “Catholic Secular Forum”, o Karnataka está no topo da lista nos casos de
violência intercomunitária e inter-religiosa, com mais de 1.000 ataques contra cristãos em 2011, uma média de 3-5
ataques por dia (PA) (Agência Fides 5/9/2013)
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