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PERSECUCIÓ DE CRISTIANS I ALTRES CREENCES
Totes les religions, espiritualitats i les conviccions profundament humanistes són propostes de
pau i contribueixen a la convivència entre les persones, els grups i els pobles. No obstant, al
llarg de la història, les religions s’han pervertit en formes fanàtiques i fonamentalistes, sovint
manipulades i adulterades pels poders econòmics, polítics o religiosos, i han contribuït a la
guerra, la intolerància i l’agressivitat humana. A continuació enumerarem un recull de dades,
dissortadament reals i que mostren la magnitud de la tragèdia.
Dir-vos també que les dades d´aquest document han estat extretes, entre altres fonts, del
rapport Open Doors i del llibre “SOS cristians”, escrit per la Pilar Rahola.
Hi ha 50 països, segons Open Doors, que persegueixen els cristians però nosaltres triarem, en
aquest resum, els casos i països que ens han semblat més rellevants.

ALGÈRIA
Assassinat de 7 monjos a Tibhirine, el 1966, que ajudaven i donaven servei als pobles del
voltant. Han estat beatificats junt amb altres 12 màrtirs al desembre del 2018, entre els quals
es troba Pierre Claverie, l’antic bisbe d’Oran.

EGIPTE
15 de febrer del 2015, decapitació de 21 coptes a la ciutat líbia de Sirte.
11 de desembre del 2016, assassinat de 29 persones en una església d’El Caire. A més, en
aquest atemptat, 47 persones van quedar ferides.
9 d´abril del 2017, assassinat de 45 coptes a la catedral d’Alexandria. En aquest atemptat 130
persones, també, van quedar ferides.
26 de maig del 2017, assassinat de 28 coptes, molts d’ells nens, en un pelegrinatge al Monestir
de Sant Samuel.
Molts altres actes de terrible violència contra els coptes es van perpetrar en terres d’Egipte.
Important viatge del Papa Francesc a Egipte, l’abril del 2017, on també es va reunir amb sa
Santedat TUADROS II.

PAKISTAN
Mireu què ens diu Gloria Safdar, cristiana de Lahore
“La meva gent no té veu, ningú no l’escolta. Estem discriminats i perseguits, perquè la
Constitució del Pakistan crea 2 categories de ciutadans: els musulmans i els altres. Però la
persecució ens fa encara més forts. Ningú no deixa d’anar a l’església malgrat l’alt risc de
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bomba, o els controls que ha de passar, perquè hi ha una cosa més forta que la por: la nostra
fe, que ens fa viure amb esperança i alegria”.
El Pakistan és, segons la llista d’Open Doors, el quart país més perillós del món per ser cristià.
És una República Islàmica i queda ben clar en l’article 2 de la seva Constitució que l´Islam és la
seva religió d´Estat.
El cas del ministre Bhatti, únic membre catòlic del Govern del Pakistan d’aleshores va ser
desgraciat. Va lluitar amb molt coratge contra “la Llei de Blasfèmia” i va aconseguir notables
avenços polítics a favor de les minories. Però, malauradament, el 2 de març del 2011, quan
tenia 42 anys, va ser assassinat per un grup terrorista. Aquesta mort va causar un gran impacte
internacional i el mateix president Obama va manifestar-se molt trist.

Asia Bibi és un cas paradigmàtic per l’aplicació de la LLEI DE BLASFÈMIA. Vivia prop de Lahore,
analfabeta, casada i amb 5 fills, pertanyia a l’única família cristiana del seu poble.
Per un fet banal, va ser denunciada a l’imam de la mesquita i empresonada, la van jutjar
esdevenint la primera dona del país condemnada per blasfèmia. Des del 2010 va estar reclosa
al corredor de la mort. El setembre del 2017 va ser nominada al Premi Sakharov.
El Tribunal Suprem del Pakistan la va absoldre, l’octubre del 2018, després de 8 anys de
corredor de la mort. L’advocat defensor, no obstant, es va haver d’exiliar a Holanda, degut a
amenaces greus. També tota la família de l’Asia Bibi ja ha demanat asil a 3 països atès que llur
vida correrà molt perill si es queden al Pakistan.
Alguns altres casos de barbàrie, quasi tots executats pel grup talibà Tehrik, són:
El setembre del 2013, 2 bombes a una església anglicana van provocar 127 morts i 250 ferits.
El 2014, un atemptat a l’escola de Peshavar, després de separar nens musulmans de nens
cristians, va provocar la mort de 145 persones.
El març del 2016, un suïcida de Tehrik, va provocar en la celebració de la Pasqua catòlica a
Lahore, la mort de 72 persones i 304 ferides.
Actualment el Tehrik s’ha implicat en la guerra de Síria.

NIGÈRIA, CAMERUN, NÍGER, TXAD
Parlarem ara de la plaga mortífera de BOKO HARAM que està maltractant aquesta regió de
l’Àfrica Occidental i que ha provocat, entre d’altres, els crims següents:
Més de 5.000 catòlics assassinats a la diòcesi de Maiduguri. Al voltant de 10.000 orfes. Prop de
100.000 catòlics de la zona, desplaçats.
BOKO HARAM va provocar també, l’any 2014, el segrest de 276 nenes d’una escola catòlica de
Chibok (estat de Borno). El responsable d’aquest segrest, segons la BBC, va manifestar “Al·là
m’ha ordenat que les vengi, i jo no faig més que complir les seves ordres. L’esclavatge és
permès a l’Islam. Les nenes no han de ser escolaritzades, només han de servir com a esposes”.
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Per últim, fem conèixer la descripció dramàtica de Gideon Bughu, un dels supervivents d’una
matança perpetrada el març del 2014, amb un balanç de 150 morts.
“Van disparar a les cases. Mentre les dones i els nens intentaven fugir, els anaven disparant i
després els atacaven amb matxets. Després de disparar, van incendiar les nostres cases: si et
quedaves a dins, et cremaves en vida, i si sorties, et disparaven. Els nens supervivents ploraven
pels seus pares, molts dels quals estaven trossejats.”

Altres persecucions religioses per les seves creences
IRAN
Aquí és important la persecució patida pels BAHÀ’ÍS, confessió fundada el 1844 i de caràcter
tolerant i pacifista.
Entre el 1980 i el 1984, es van produir prop de 170 assassinats de la creença bahà’í.
L’Assemblea General de la ONU va intervenir amb èxit, el 1985, ja que les morts de bahà’ís van
disminuir considerablement a partir d’aquella data.

MYANMAR (antiga BIRMÀNIA)
El genocidi dels ROHINGYAS és, dissortadament, brutal. És un cas de neteja ètnica. 750.000
Rohingyas (majoritàriament musulmans) van haver d’abandonar MYANMAR, a partir d’agost
del 2017. Va ser després d’un assetjament lamentable, que va incloure incendis de cases i de
pobles, per provocar llur fugida, sense cap pertinença, a BANGLA DESH, país pobre, situat al
costat del territori Rohingya.
És una desgracia que la Xina i Rússia protegeixin les autoritats de Myanmar, responsables
d’aquest genocidi.

IRAK
La persecució dels YAZIDITES és dissortadament important. És una minoria confessional antiga
de 6000 anys (una de les més velles religions monoteistes), implantada en el Kurdistan iraquià i
als països del voltant. Els yazidites van patir un terrible genocidi a l’agost del 2014 a Sinjar
(Kurdistan iraquià). Va ser un atac nocturn de l’Estat Islàmic, que va provocar la mort d’uns
4000 yazidites, incloent-hi dones i nens. És una vergonya per l’Islam radical que els yazidites
encara siguin vius. L’odi envers els kurds és l’arrel dels problemes d’aquest poble.

RÚSSIA
Una persecució implacable a Rússia, situada entre 2015 i 2018, és la perpetrada contra els
“testimonis de Jehovà”. Va iniciar-se amb la prohibició d’importació de Bíblies al país, al juliol
del 2015. L’abril del 2017, el Tribunal Suprem rus prohibeix les activitats dels “testimonis de
Jehovà” al país. Una campanya de terror a Rússia intervé, contra la confessió citada, durant el
2018. Fins el moment, no ens consta l’existència de morts, tot i que hi ha hagut desenes de
practicants portats a judici i empresonats per culpa de la seva fe.

