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ÁSIA/TURQUIA - O responsável das Fundações das minorias religiosas se
demite em protesto
Istambul (Agência Fides) – O responsável das Fundações das minorias religiosas, o greco-ortodoxo Laki Vingas,
deixou o seu cargo em protesto contra o atraso na preparação do novo regulamento eleitoral necessário para
selecionar os representantes e dirigentes para administrar as Fundações.
A demissão foi apresentada nos últimos dias aos responsáveis do Diretório geral para as Fundações, a entidade
não-governamental que lidera 66 Fundações de grupos presentes na Turquia.
Nos últimos tempos, Vingas – que estava para concluir seu segundo mandato como responsável das Fundações
religiosas – havia expresso fortes críticas sobre a recente gestão da entidade. Em sua carta de demissão, Vingas
lamenta que há 15 meses, a questão dos novos regulamentos eleitorais é negligenciada, criando um grave dano no
funcionamento das Fundações. Estas entidades desempenham um papel importante na gestão das propriedades
precedentemente expropriadas que devem ser restituídas às comunidades religiosas.
A pouca atenção das autoridades sobre o dossiê dos direitos das comunidades religiosas minoritárias se relaciona
também à difícil fase política atual do país, onde domingo, 30 de março, realizam-se eleições municipais, um teste
importante para verificar a margem de consenso popular de que ainda goza o premiê Recep Tayyp Erdogan.
“Havia grandes esperanças no campo dos direitos das minorias religiosas”, explica à Agência Fides o analista de
geopolítica Emre Oktem, professor de direito internacional na Galatasaray Universitesi de Istambul, “mas agora,
esta questão parece ter ficado na sombra e toda a atenção se concentra na atualidade política, nas acusações e nas
críticas a Erdogan e sobre as suas impressionantes reações, como a proibição de usar Tweeter”. (GV) (Agência
Fides 27/3/2014).
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