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ÁSIA/LAOS – Cristãos expulsos de um distrito por causa de sua fé
Vientiane (Agência Fides) – As autoridades civis do distrito de Atsaphangthong, na província de Savannakhet,
estabeleceram que os cidadãos laosianos cristãos, presentes em várias aldeias do distrito, devem renunciar à sua fé
para não serem expulsos do território distrital. Como apurado pela Fides, a medida foi decidida por causa do
crescente número de conversões ao cristianismo em diversas aldeias. A decisão foi divulgada no dia 21 de
setembro, durante uma reunião oficial de membros das autoridades civis com a população da aldeia de Huay.
Participaram do encontro moradores de todas as religiões. Divulgada a notícia, os cristãos rechaçaram a decisão,
afirmando que seu direito à liberdade religiosa é garantido pela Constituição laosiana e dizendo-se prontos a
serem expulsos, mas não a renunciar à fé cristã.
Em nota enviada à Fides, a Ong “Human Rights Watch for Lao Religious Freedom” (HRWLRF”) denuncia o
frequente desrespeito desta norma constitucional por empregados civis locais, em vários distritos de várias
províncias. A ONG convida o governo do Laos a fazer respeitar a Convenção internacional sobre direitos civis e
políticos, ratificada pelo Laos em 2009. O direito de adotar uma fé escolhida livremente, assim com o direito de
manifestar publicamente o próprio culto, é confirmado pelo artigo 16 da Convenção. O texto condena toda forma
de coerção da liberdade pessoal, inclusive a liberdade de crença. HRWLRF exorta o governo do Laos a respeitar o
direito do povo laosiano à plena liberdade religiosa, controlando as ações e abusos dos funcionários civis locais e
tutelando os cidadãos laosianos cristãos. (PA) (Agência Fides 25/9/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

