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You are not welcome, Modi!

[english version below]

No dia 8 de maio, terá lugar a cimeira União Europeia-Índia em formato
virtual,  organizada  pelo  governo  português  no  âmbito  da  presidência
portuguesa do Conselho da União Europeia. A realização deste evento surge
num  contexto  de  crescente  fascistização  da  sociedade  indiana,  uma
consequência direta das políticas de ódio empregues pelo primeiro-ministro
indiano  Narendra  Modi  e  pelo  seu  partido  nacionalista  hindu  Bharatiya
Janata Party (BJP), cujas origens derivam da organização de extrema-direita
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), apoiante confessa de Adolf Hitler e do
nazi-fascismo.

Desde que tomou o poder em maio de 2014, Narendra Modi não só adotou
uma política neoliberal assente em austeridade, privatizações de serviços
essenciais públicos e enfraquecimento dos direitos laborais e salariais dos
trabalhadores  indianos,  como  também  promoveu  a  ascensão  de  um
ultraconservadorismo  islamofóbico  que  tem  originado  a  pior  vaga  de
violência  das  últimas  décadas.  De  resto,  a  perseguição  e  opressão  de
minorias  religiosas  tem  sido  um  marco  indispensável  do  seu  histórico
político.

Enquanto governador do estado de Gujarat, instigou os ataques de forças
paramilitares hindus sobre dezenas de bairros, mesquitas e comunidades
muçulmanas no município de Godhra, que resultaram na morte de 1.100
pessoas. Em agosto de 2019, já enquanto primeiro-ministro, decidiu revogar
o estatuto especial concedido há 70 anos a Jammu e Caxemira, isolando as
populações locais  de maioria muçulmana através do corte  dos meios de
comunicação  e  da  imposição  de  recolher  obrigatório,  sendo  hoje
reconhecida a existência de violações ou práticas de tortura cometidas por
membros  das  forças  de  segurança  indianas,  a  ocorrência  de  detenções
arbitrárias e milhares de desaparecimentos forçados. Meses mais tarde, em
dezembro de 2019, Modi fez aprovar a Lei da Cidadania (CAA), na qual é
reconhecido  o  direito  à  nacionalidade  a  refugiados  pertencentes  às
principais religiões – exceto a pessoas muçulmanas –, legislação esta que
conduziu aos motins de Deli nos quais morreram 53 pessoas.

A  presente  crise  pandémica  da  COVID-19  tem sido  outro  pretexto  para
oprimir e normalizar a violência e o ódio contra migrantes e muçulmanos. O
governo de Narendra Modi deu a 1,38 mil milhões de pessoas apenas quatro
horas de antecedência para se prepararem para um confinamento brutal,
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desencadeando  assim  o  maior  êxodo  migratório  intranacional  na  Índia
desde  1947  e  uma  profunda  crise  humanitária,  reproduzindo  as
desigualdades existentes e a exclusão das populações marginalizadas da
sociedade  indiana.  Para  além  de  ter  provocado  grandes  ondas  de
desemprego do dia para a noite, esta decisão levou à morte de centenas de
trabalhadores migrantes pobres que tentavam a todo o custo retornar  a
casa.

O  primeiro-ministro  indiano  também  culpou  os  muçulmanos  pela
disseminação  do coronavírus  na Índia,  apelidando-o  de  “corona-jihad”,  o
que deu um novo ímpeto à onda de ódio sobre os cerca de 200 milhões de
indianos muçulmanos.  Ainda sob pretexto de reduzir a carga escolar em
tempos  da  COVID-19,  foram  recentemente  removidos  dos  currículos
escolares do 9º ao 12º ano temas como secularismo, cidadania, democracia
e lutas de movimentos populares.

O Bloco de Esquerda expressa a sua solidariedade para com a população
indiana oprimida pelas políticas divisionistas e persecutórias de Narendra
Modi e lamenta profundamente que o governo português e a União Europeia
queiram  reforçar  a  cooperação  com  uma  figura  que  tem  abalado  os
alicerces seculares da Índia visando substituir  o pluralismo religioso pela
uniformidade  hindu,  e  para  esse  efeito  expurgando  os  muçulmanos  da
política e da sociedade indiana em geral. Promover a cimeira UE-Índia sob o
pretexto  de  “reforçar  as  relações  comerciais  entre  os  dois  blocos”  é
menosprezar  o  recrudescimento  dos  conflitos  entre  as  diferentes
comunidades  religiosas  na  Índia  e  legitimar  os  atropelos  aos  direitos
humanos que decorrem em solo indiano através da perseguição e violência
dirigida a pessoas muçulmanas e outras minorias étnicas com a conivência
do governo e das forças policiais.
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You are not welcome, Modi!

On  May  8th,  the  European  Union-India  summit  will  take  place by
videoconference,  organised  by  the  Portuguese  government  under  the
Portuguese presidency of  the Council  of  the European Union.  This  event
takes place in the context of an increasing fascistization in Indian society, a
direct  consequence  of  the  hate  policies  employed  by  the  Indian  Prime
Minister  Narendra  Modi  and  his  Hindu  nationalist  party  Bharatiya  Janata
Party  (BJP),  whose  origins  derive  from  the  extreme-right  organisation
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), an avowed supporter of Adolf Hitler
and Nazi-fascism.

Since taking power in May 2014, Narendra Modi has not only adopted a
neoliberal policy based on austerity, privatisation of essential public services
and the weakening of the labour and wage rights of Indian workers, but has
also  promoted  the  rise  of  an  Islamophobic  ultraconservatism  that  has
originated the worst wave of violence in decades. Moreover, the persecution
and oppression of religious minorities has been an indispensable landmark
of his political record.

As  governor  of  the  state  of  Gujarat,  he  instigated  attacks  by  Hindu
paramilitary  forces  on  dozens  of  neighbourhoods,  mosques  and  Muslim
communities in the municipality of Godhra, which resulted in the death of
1,100 people.  In  August  2019,  already as  Prime Minister,  he  decided to
revoke  the  special  status  granted  to  Jammu and Kashmir  70  years  ago,
isolating  the  local  Muslim  majority  populations  by  cutting  off media
communications  and  imposing  a  curfew,  and  today  it  the  existence  of
violations or torture practices by members of the Indian security forces is
well  documented,  as  well  as  the  occurrence  of  arbitrary  arrests  and
thousands of forced disappearances. Months later, in December 2019, Modi
passed  the  Citizenship  Amendment  Act  (CAA),  in  which  the  right  to
nationality  is  recognised  for  refugees  belonging  to  the  main  religions  –
except for Muslims –,  a piece of  legislation that led to the Delhi  riots in
which 53 people died.

The  current  pandemic  crisis  of  COVID-19  has  been  another  pretext  to
oppress and normalise violence and hatred against migrants and Muslims.
The Narendra Modi government gave 1.38 billion people just four hours in
advance to prepare for a brutal confinement, thus unleashing the largest
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intranational migratory exodus in India since 1947 and a deep humanitarian
crisis,  reproducing  existing  inequalities  and  excluding  marginalised
populations from Indian society.  In addition to causing massive waves of
unemployment overnight, this decision led to the death of hundreds of poor
migrant workers who were trying to return home at all costs.

The  Indian  Prime  Minister  also  blamed  Muslims  for  the  spread  of  the
coronavirus in India, calling it “corona-jihad”, which gave a new impetus to
the wave of hatred over the nearly 200 million Muslim Indians. Still under
the pretext of reducing the study load in the days of COVID-19, themes such
as  secularism,  citizenship,  democracy  and  popular  movement  struggles
have recently been removed from school curricula.

Left Bloc expresses its solidarity with the Indian population oppressed by
Narendra Modi’s divisive and persecutory policies and deeply regrets that
the  Portuguese  government  and  the  European  Union  now  want  to
strengthen  cooperation  with  a  figure  that  has  shaken  India’s  secular
foundations with a view to replace religious pluralism with Hindu uniformity,
and to that end purging Muslims from politics and Indian society in general.
To promote the EU-India summit under the pretext of “strengthening trade
relations  between the  two  blocs”  is  to  underestimate  the  resurgence  of
conflicts between different religious communities in India and to legitimise
human rights violations that take place on Indian soil through persecution
and violence directed at Muslim people and other ethnic minorities with the
connivance of the government and the police forces.
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