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ÁSIA/IRAQUE - Eleições no Curdistão iraquiano: candidatos cristãos
concorrentes entre si
Erbil (Agência Fides) – Das iminentes eleições para o Parlamento regional do Curdistão iraquiano – programadas
para sábado, 21 de setembro –, os candidatos cristãos participam com uma pluralidade de listas concorrentes.
Somente em parte tiveram êxito as tentativas de agregar os aspirantes parlamentares cristãos em partidos
unitários. Segundo informações apuradas pela Agência Fides, a chapa política para a qual confluiu grande parte
das formações políticas de inspiração cristão – inclusive o Partido Nacional Assírio e o Conselho Nacional Caldeu
– é a Assembleia das organizações caldeias, assírias e sírias, sob a presidência do cristão assírio Emmanuel
Koshaba. A esta se acrescenta o Partido Rafdein – ligado ao Movimento democrático assírio e presidido por
Yunadam Kanna – e o Partido Filho dos dois rios, sob a presidência de Kalita Shaba. Outros candidatos cristãos –
sobretudo armênios – estão presentes individualmente em outras listas.
O florescimento de partidos de inspiração cristã, mesmo expressando um vivaz interesse pela esfera pública,
também corre o risco de fragmentar-se com base nas etnias - risco que sempre caracterizou a participação das
minorias cristãs na vida política no Iraque pós-Saddam. São 2.803.000 os iraquianos chamados às urnas para
eleger 111 representantes na quarta legislatura regional do Curdistão iraquiano. O “sistema das cotas”, que tutela
as minorias étnicas e religiosas, reserva pelo menos seis cadeiras aos cristãos (5 para caldeus, assírios e sírios e
uma para os armênios) e outros seis aos turcomenos. Entre as questões que mais preocupam os cristãos no
Parlamento regional do Curdistão iraquiano estão sempre o desenvolvimento dos serviços sociais para as cidades
e os vilarejos da Planície de Nínive e a manutenção dos equilíbrios demográficos naquela área, caracterizada por
uma forte presença cristã. (GV) (Agência Fides 18/9/2013).
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