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Рангун. Съвсем скоро въоръжените сили на Мианмар (Бирма) прекъснаха литургия в
католическата църква в село Намсан-янге в провинция Кашин. Последва обстрел на
християните вътре и унищожение на сградата на църквата, изгоряла в последвалия
пожар. Също така, CWN съобщава, че войниците изгорили, разположена наблизо друга
- баптистка църква.
Три седмици след трагичните събития от Намсан-янге, бирманската армия атакува една
протестантска църква в същия район. Армията задържа 50 протестанти, които са били
осъдени на принудителен труд. Пасторът на общността е бил подложен на изтезания,
докладва CWN.
Бирманската армия редовно извършва актове на насилие срещу християнските
общности и подлага християните на принудителен труд. Това се случва най-често в
провинция Кашин, най-северната провинция на Бирма, която от 1962 г. се управлява,
чрез авторитарни военни режими.

Властите там, още през 1960 г., изгониха всички мисионери и национализираха
католическите училища и болници. В края на 1980 г. в страната премахнаха свободата
на религията. Преобладаващата религия в Бирма е будизъмът. Международната
организация по труда на ООН (United Nation’s International Labor Organization) заяви, че
общо около 800 000 граждани на Мианмар са били подложени на принудителен труд.
Според доклад на Американския Държавен департамент - в Бирма има системно
преследване на последователите на религии, различни от будизма. Министерството на
религиозните работи на Мианмар има в своята структура влиятелен отдел за
пропагандирането и разпространението на Сасана (будистко учение). Будистките
молитва и учение - са част от програмата на държавните училища. Правителството
оказва натиск на студенти от други вероизповедания, като ги принуждава да преминат
към будизма. Не-будисти рядко могат да заемат публична длъжност.
Чрез контролиране на богослуженията и публикуването на религиозна литература от
християнските общности на страната, органите на Мианмар са забранили превеждането
на Библията на местните езици. Периодично е цензуриран и текстът на Стария Завет под претекст за премахване на сцените на насилие. Строежът на църкви и литургичния
живот на енориите често са зависими от прищевките на местните администратори.
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От 53,4 милиона души в Мианмар - 89% са будисти, 4% принадлежат към числото на
християните (1,2% са католици, според статистика на Ватикана). а 4% от населението
са мюсюлмани.

Бирманската армия е известна с това, че не се поколебава да убива, дори невръстни
дечица при своите атаки, снимки от нейните престъпления, отдавна са заляли интернет.
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