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ÁSIA/ÍNDIA – Ataque contra cristãos em Karnataka: 40 em 2013, 222 em
três anos
Nova Délhi (Agência Fides) – São 40 os ataques contra cristãos verificados em 2013 no Estado indiano de
Karnataka e 222 nos últimos três anos: é o que emerge num relatório enviado à Agência Fides pelo “Conselho
Global de Cristãos Indianos” (Gcic), que assinalou a situação ao Ministério do Interior do Governo Federal
indiano. O clima de crescente intolerância promovido por grupos extremistas hinduístas contra os grupos
religiosos minoritários em Karnataka “é ignorado pelo Governo estatal e pelo Governo Federal”, afirma o
relatório, ressaltando que “não foram introduzidas medidas para deter os autores de tais violências, garantindo
punições adequadas”. Do mesmo modo o Conselho critica “o uso excessivo da força por parte da polícia, por
ocasião de manifestações das minorias religiosas que protestam legitimamente por causa do tal estado das coisas”,
afirmando que “a polícia não é imparcial” e se demonstrou “incapaz de proteger a vida e os bens das minorias
cristãs”.
A imagem de Karnataka como “estado amante da paz”, lê-se no documento enviado a Fides, foi gravemente
afetada por causa dos numerosos ataques e episódios anticristãos que se verificaram num passado recente. Por
isso, se convida o Ministério do Interior a “garantir os controles e as restrições necessárias sobre a ação de
elementos antissociais que ameaçam o tecido de uma sociedade tolerante e livre”. Pede-se ainda ao governo que
“preserve a sacralidade da lei e da justiça, em especial nas situações em que as comunidades religiosas
majoritárias colocam em risco as garantias constitucionais das minorias”.
Os autores dos ataques parecem se concentrar – nota o texto – nas periferias urbanas e nos vilarejos situados em
áreas remotas, que fogem mais facilmente ao controle estatal. Aqui “é fácil incitar as pessoas a fomentar tensões
por causa da inoperância da polícia e pela falta de consciência geral entre as pessoas”. (PA) (Agência Fides
26/10/2013)
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