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ÁSIA/PAQUISTÃO – A cada ano, mil jovens cristãs e hindus são
sequestradas e forçadas a casamentos islâmicos: novo relatório
Lahore (Agência Fides) – A cada ano, mil jovens de minorias religiosas cristãs e hindus são sequestradas,
convertidas e forçadas a matrimônios islâmicos: é o desconcertante fenômeno existente na sociedade
paquistanesa. Um novo relatório enviado à Agência Fides, elaborado pelo “Movimento pela Solidariedade e a
Paz” – coalizão de ONGs, associações e entidades como a Comissão Justiça e Paz dos bispos paquistaneses –
confirma os números divulgados nos últimos anos pela Agência Fides: segundo estimativas, 700 casos por ano são
de mulheres cristãs, 300 jovens são hindus. Embora estes casos sejam registrados oficialmente, “a autêntica
dimensão do problema é provavelmente muito mais ampla, pois muitos casos não são denunciados” explica o
Relatório enviado à Fides, intitulado: “Forced marriages and forced conversions in the Christian community of
Pakistan”.
O texto ilustra casos exemplares de mulheres cristãs, sobretudo em Punjab, e de mulheres hindus em Sindh. São
jovens de 12 a 25 anos, de famílias pobres e classes sociais baixas. As denúncias das famílias muitas vezes são
encobertas ou freadas pelo muro das forças da ordem ou por ameaças dos familiares dos sequestradores. Nos
poucos casos que chegam ao tribunal, as jovens, intimidadas e abusadas, afirmam ter-se convertido e casado
livremente, e o caso é encerrado. “Sob a guarda do sequestrador, a jovem pode sofrer abusos sexuais, prostituir-se
forçadamente, ser agredida sofrer abusos domésticos, ou até ser vítima de tráfico humano”, nota o texto. O
Relatório descreve o contexto histórico e social do problema e menciona o apelo da comunidade cristã no
Paquistão, que lamenta “as inexistentes garantias jurídicas, políticas e processuais da tutela dos direitos humanos
das minorias religiosas”.
Pe. James Channan, Dominicano, diretor do “Peace Center” em Lahore, comenta à Fides: “O fenômeno é
constatado. É realmente muito alarmante e preocupante para cristãos e hindus que se sentem muito inseguros e
vulneráveis. Tratamos diretamente diversos casos de matrimônios forçados: as jovens pertencem a classes sociais
mais vulneráveis e frequentemente os ricos latifundiários muçulmanos se aproveitam destes abusos. No Paquistão,
parece que cristãos e hindus sofrem discriminação social, religiosa e política que está piorando”. (PA) (Agência
Fides 9/4/2014)
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