Augmenten els atacs a les esglésies de l'Índia: Els cristians protesten
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"Els cristians són víctimes de la violència a l'Índia. Estem lluitant pels nostres drets fonamentals: el dret al culte i a la llibertat
religiosa com a ciutadans d'aquest país. Som aquí per protestar contra totes les formes de violència, persecució, injustícia i
discriminació perpetuada contra els cristians i les esglésies", va reivindicar Christian Minakshi Singh, activista de drets humans,
organitzador d'una manifestació que, a Nova Delhi, va reunir centenars de fidels de diferents religions per protestar contra la
creixent violència.

Segons el Fòrum Cristià Unit, en el primer semestre del 2019 es van registrar 158 episodis de violència contra els cristians a 23
estats de l'Índia, en els quals 110 dones i 89 infants van resultar ferits. Entre els atacs, 130 es refereixen a atacs o intimidació i
amenaces per part de grups violents que han atacat a fidels reunits pacíficament a l'església o en sales d'oració. "Això vol dir
que practicar la pròpia fe s'està convertint en una causa d'inseguretat en el 90% del territori indi", assenyala el Fòrum.
"Alguns grups i persones volen que deixem de pregar en les nostres esglésies i ens acusen de proselitisme o de convertir a
altres. Aquesta és una acusació totalment errònia i falsa. El dret a anar a l'església i celebrar les nostres litúrgies és un dret
nostre consagrat constitucionalment. Algunes persones volen dividir a l'Índia sobre una base religiosa. Això no és possible ni
just en un país democràtic", va explicar Christian Minakshi Singh qui va organitzar la concentració a Nova Delhi el 31 d'agost.
Els presents van lamentar que durant el primer ministre Narendra Modi, -que acabava d'iniciar el seu segon mandat després de
la victòria del seu partit, el BJP, en les eleccions generals de maig a l'Índia-, la violència contra els cristians hagi crescut perquè
el clima d'intolerància, encoratjat per la política, s'ha convertit en violència real. Els cristians, va dir l'activista, "s'enfronten a una
nova onada d'amenaces de grups extremistes des que el BJP va confirmar el seu poder el mes de maig passat".
"Estem lluitant pels nostres drets. Al novembre organitzarem una gran protesta contra la violència religiosa. El govern federal
ha d'aturar aquestes vergonyoses acusacions contra els cristians", expressa a Fides Himanshu Aggarwal, un altre dels
activistes i organitzadors de la protesta. Els manifestants també van enviar una carta adreçada a Amit Shah, ministre de
l'Interior del govern federal, cridant la seva atenció sobre els episodis de persecució contra esglésies i cristians a tot el país.
"La violència i els actes d'intolerància contra els cristians s'estenen per tot el país. Els cristians se senten cada vegada més
insegurs i els seus drets fonamentals, inclòs el dret a triar una església i professar una fe de la seva elecció, són trepitjats dia a
dia", diu la carta. És tasca del ministre de l'Interior protegir els cristians, es llegeix en el text, va assenyalar Aditya Masih, relator
de la manifestació de protesta.
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