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ÁSIA/ÍNDIA – Direitos e liberdade para as minorias: Memorando das
Igrejas em vista das eleições
Nova Délhi (Agência Fides) – Todos os partidos e líderes políticos são chamados a respeitar os valores nacionais
da laicidade, do pluralismo, e da harmonia entre as comunidades, a lutar pela justiça social e a igualdade dos
grupos marginalizados, principalmente das minorias religiosas, garantindo-lhes os direitos humanos fundamentais
como o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à instrução e ao trabalho: é o que afirma um Memorando
elaborado pela Federação das Igrejas do estado de Andra Pradesh em vista das eleições gerais previstas em
diversas sessões entre abril e maio. No Memorando, enviado à Agência Fides, as Igrejas convidam a respeitar e
garantir os direitos e a própria vida das minorias religiosas na nação indiana.
De modo especial pede-se à política que reserve iguais direitos aos cristãos dalits, cancelando o artigo 3 da Ordem
Constitucional de 1950, definido “inconstitucional e discriminatório” e continue a subvencionar as instituições
educativas administradas pelas Igrejas, que fornecem um excelente serviço à sociedade. Outro pedido do
Memorando é o de emanar, finalmente, o “Prevention of Communal Violence Act” e o “Prevention of Minorities
Atrocities Act”, projetos-de-lei que ainda aguardam o exame e a promulgação, que serviriam para reduzir a
violência na sociedade. As Igrejas contam com a presença de representantes cristãos nos órgãos legislativos e
civis e a atribuição à minoria cristã de pelo menos uma cadeira nas assembleias parlamentares dos vários estados,
assim como duas cadeiras na Câmera Baixa da Federação. Enfim, pede-se ao próximo governo que destine
terrenos à construção de igrejas, salas de comunidades, estabelecimentos de ensino e cemitérios cristãos. (PA)
(Agência Fides 1/04/2014)
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