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ÁSIA/PAQUISTÃO – Soltar Asia Bibi e revogar a lei da blasfêmia: nova
campanha internacional
Karachi (Agência Fides) - Uma nova campanha para a libertação de Asia Bibi, mulher católica condenada à morte
por blasfêmia, foi lançada no Paquistão. Como relatado à Fides, o "Pakistan Christian Congress" (CCP) anunciou
uma nova iniciativa internacional que levará a depositar petições no Congresso dos Estados Unidos, União
Europeia, Conselho da ONU para os Direitos Humanos, ONGs como Anistia Internacional e Human Rights
Watch. As petições tem como objetivo pressionar o Governo do Paquistão a revogar a lei da blasfêmia e soltar
Asia Bibi. A mulher foi condenada à morte em 2009, e o processo de recurso está pendente no Supremo Tribunal
de Lahore. Conforme relatado à Fides, depois de vários adiamentos, a próxima audiência está marcada para 27 de
maio.
A organização promotora da campanha observa que desde que a Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) tomou
o poder no Paquistão, "a magistratura está sob imensa pressão de fundamentalistas islâmicos que pediram para
punir a blasfêmia com apenas a pena de morte, tirando ao juiz a possibilidade de impor uma sentença de prisão
perpétua". O PCC, junto com outras organizações, mais uma vez começou a fazer circular na nação a solicitação
de abolir a lei da blasfêmia (veja Fides 5/5/2014 ).
Entre as organizações internacionais ativas na mobilização, nos últimos dias visitou o Paquistão uma delegação da
ONG espanhola "CitizenGo", com seu presidente Inácio Arsuaga, que declarou: "O fato de os cristãos serem uma
minoria, não significa que eles devem ser tratados como cidadãos de segunda classe. Os cristãos no Paquistão são
vítimas de perseguições, prisões ilegais e violência. Não os abandonamos". Dentre os objetivos da ONG, o de
"aumentar a consciência nos países ocidentais sobre estas questões". (PA) (Agência Fides 10/5/2014)
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