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“PETIÇÃO 1503” A FIM DE INVESTIGAR E RECONHECER O ASSASSINATO SISTEMÁTICO, INTENCIONAL E
DELIBERADO DE SIKHS EM NOVEMBRO DE 1984 COMO “GENOCÍDIO”
Durante a primeira semana de Novembro de 1984, o partido indiano denominado Congresso Nacional Indiano, “também conhecido como Congresso (I)”, então
no poder, organizou e executou ataques a Sikhs por toda a Índia com a intenção de destruir a comunidade Sikh, uma minoria religiosa.
Estes ataques às vidas, propriedades e locais de culto de Sikhs foram executados de forma meticulosa e idêntica, resultando em mais de 30.000 (trinta mil)
Sikhs assassinados; mulheres Sikhs estupradas; Gurdwaras Sikh queimados; propriedades Sikh saqueadas e mais de 300.000 (trezentos mil) Sikhs
desarraigados e desalojados.
A gravidade, escala e especialmente a natureza organizada destes ataques foram encobertas pelo governo indiano, retratando-os como “Revoltas Anti-Sikh de
Delhi de Novembro de 1984”. Estes ataques não foram “revoltas”, tampouco estavam limitados à cidade de Delhi. Na verdade, durante o mês de Novembro de
1984, Sikhs foram atacados em 18 estados e mais de 100 cidades espalhadas por todo o território indiano com o intuito específico de destruir a comunidade
Sikh.
A natureza intencional e deliberada de ataques às vidas, propriedades e locais de culto de Sikhs durante o mês de Novembro de 1984 os caracteriza como
crime de “Genocídio”, como consta no Artigo 2º da Convenção sobre Genocídio das Nações Unidas.
DESCOBERTA DE NOVAS EVIDÊNCIAS - VALAS COMUNS PARA SIKHS ASSASSINADOS EM NOVEMBRO DE 1984
Alarmantes novas evidências incluem valas comuns, vilarejos arruinados, Gurdwaras (templos Sikh) queimados e outros indícios de população Sikh aniquilada
durante o mês de Novembro de 1984. A descoberta de uma vala comum para Sikhs assassinados em Novembro de 1984 no vilarejo de Hondh-Chillar, estado
de Haryana, Índia, em Fevereiro de 2011, é a mais recente evidência de que Sikhs foram sujeitos a ataques intencionais, deliberados e planejados durante o
mês de Novembro de 1984. Após a descoberta de valas comuns para Sikhs no vilarejo de Hondh-Chillar, Haryana em 15 de Fevereiro de 2011, novas
evidências semelhantes de ataques à população Sikh em Novembro de 1984 foram descobertas em diversos estados da Índia, incluindo Bengala Ocidental,
Uttar Pradesh, e Jammu e Caxemira.
Os escombros e cadáveres humanos abandonados em recém-descobertos locais onde genocídios foram cometidos por toda a Índia, juntamente com os
registros oficiais do Governo indiano são as evidências mais específicas, irrefutáveis e convincentes de que o assassinato de Sikhs em Novembro de 1984 foi
um “Genocídio”.

Eu, abaixo-assinado, apelo ao “Comitê 1503” das Nações Unidas para que:
a)

INVESTIGUE o assassinato sistemático, intencional e deliberado de Sikhs executado por toda a Índia durante a
primeira semana de Novembro de 1984, que foi efetivamente encoberto por sucesssivos Governos indianos como
“revoltas anti-Sikh” limitadas à cidade de Delhi.

b)

RECONHEÇA e DECLARE o massacre sistemático, intencional e deliberado de Sikhs durante o mês de Novembro de
1984 como “Genocídio” definido no Artigo 2º da Convenção sobre Genocídio das Nações Unidas.
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