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ÁSIA/ÍNDIA - Um católico dalit é o vice-Primeiro-Ministro do novo Estado
de Telangana
Secunderabad (Agência Fides) – O médico católico Thatikonda Rajaiah é o vice-Primeiro-Ministro do novo
Estado indiano de Telangana, instituído pelo governo da União indiana. Como referido a Fides, os Bispos do
Conselho Episcopal de Andra Pradesh (em cujo território se encontra a maior parte de Telengana) lhe enviaram
um telegrama de felicitações, fazendo votos de bom trabalho e garantindo-lhe o apoio com a oração. Proveniente
de uma comunidade católica dalit, T. Rajaiah, que é também Ministro da Saúde e da Educação, foi educado na
missão católica de Telangana, administrada pelos padres do PIME. No seu empenho político, Rajaiah demonstrou
grande atenção aos problemas sociais, aos marginalizados e às minorias religiosas.
Com a ocasião, o Conselho dos Bispos enviou um Memorando ao governo do novo Estado. No documento,
enviado a Fides, se recorda que “a Igreja em Telangana, não obstante seja uma minoria, contribui com 25% dos
serviços sociais no campo da instrução, da saúde e dos serviços sociais, em especial destinados às faixas mais
pobres e mais débeis”. O Memorando pede que sejam canceladas as discriminações que os cristãos dalit sofrem
(segundo a Ordem presidencial de 1950); que se continue a financiar as instituições educativas administradas pela
Igreja; que seja removida a proibição de “propagar a própria religião, garantindo a liberdade de religião”, e que
seja prevenido todo tipo de violência intercomunitária. Além disso, os Bispos convidam o executivo do novo
Estado a apoiar economicamente os esforços que a Igreja realiza em fornecer infraestruturas para doentes,
meninos de rua, sem-teto, desempregados, descapacitados, toxicômanos, além de dar atenção à pastoral carcerária,
aos direitos infantis e à emancipação feminina. (PA) (Agência Fides 20/6/2014)
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