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Rome Reports exposa la situació de la llibertat de fe en el món segons l'informe
anual d'Ajuda a l'Església Necessitada
29 novembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El reportatge de Rome Reports d’aquesta setmana ens parla sobre l’Informe de Llibertat
Religiosa al Món, publicat recentment. El document mostra dades desoladores com que un de
cada set cristians viu en un país on pateix persecució. Segons els Ajuda a l’Església
Necessitada (ACN), en 38 països del món els cristians viuen extremes violacions de la
llibertat religiosa.

Ser conscients
Tal com informen els del mitjà religiós, “no són bons temps per a ser cristià”. “De fet, un de
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cada set batejats viu en un país on pateix algun tipus de persecució”. Dades com aquestes
aparèixen en aquest últim informe de la Fundació Pontifícia Ajuda a l’Església Necessitada.
En referència als resultats obtinguts, de 196 països, 38 són escenari de greus o extremes
violacions de la llibertat religiosa. Per això, des de ACN elabora el document per recordar que hi
ha persones que són assassinades per la seva fe. L’entitat està compromesa des de 1947 per vetllar
dels cristians que pateixen al món.

El president d’Ajuda a l’Església Necessitada (ACN) a Itàlia, Alfredo Mantovano, assegura que
“el no ser conscients és una de les causes que condueixen a la indiferència, per això, aquest
informe no és una opinió. Són fets”. Tal com assenyala Rome Reports, “fets i dades que
certiﬁquen que la situació és encara pitjor que abans en països com Corea del Nord, Aràbia
Saudita, Nigèria, Afganistan o Eritrea”.

Persecució amb odi
D’acord a les dades obtingudes, el director d’ACN Alessandro Monteduro exposa, en primer
lloc, que, “per desgràcia la comunitat de fe que encara pateix més la persecució i l’opressió
en termes de llibertat religiosa continua sent la comunitat cristiana” . “Hi ha uns 300 milions
de cristians que pateixen diàriament l’opressió a causa de la fe”, afegeix Monteduro.
Actualment, la persecució per odi a la fe està adoptant altres formes. És el cas del
nacionalisme religiós que s’està començant a detectar a l’Índia o es constata ja a la Xina i
Corea del Nord. En aquest sentit, Alessandro Monteduro exposa que “és aquella realitat per
la qual les minories religioses, o ﬁns i tot totes les religions, es perceben com deslleials,
estrangeres i gairebé com un atac a la unitat del país”.

Valor i resistència
No obstant això, malgrat que les xifres no són encoratjadores, hi ha exemples de valor i
resistència. Com a Egipte, on la comunitat cristiana, durament colpejada, persevera en la fe.
O a Pakistan els cristians no deixen d’alçar la veu perquè els seus drets deixin de ser
vulnerats. Mons. Botros Fahim Hanna és el bisbe copte-catòlic de Minya, Egipte. Segons la
seva experiència, va néixer en un poble on van donar permís per enderrocar la vella església.
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Així i tot, van haver d’esperar 18 anys per tenir el permís de reconstruir-la.
Tal com exposa l’advocada de l’Alt Tribunal de Sindh, Pakistan, Tabassum Yousaf, la pobresa
i la manca d’oportunitats d’educació dels cristians són la base en la qual es recolzen els
fonamentalistes per abusar social, política, econòmica i religiosament “.
No tot és foscor en el panorama de la llibertat religiosa. En alguns països la situació ha
millorat, com a Síria i l’Iraq després de la desaparició de l’Estat Islàmic, tot i que encara els
queda un llarg camí per eradicar deﬁnitivament la mentalitat gihadista.
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