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INDIE ZNIOSŁY SPECJALNY STATUS KASZMIRU,
PAKISTAN PROTESTUJE
Na wniosek rządu prezydent Indii unieważnił w poniedziałek artykuł 370 konstytucji, zapewniający
tymczasowy specjalny status zamieszkałego w większości przez muzułmanów stanu Dżammu
i Kaszmir. Pakistan zareagował na to natychmiastowym protestem.
Anulowanie art. 370 w trybie, na jaki zezwalał jego trzeci ustęp, oznacza formalne pełne
zintegrowanie Kaszmiru z resztą państwa w ponad 70 lat po tym, gdy jego ówczesny muzułmański
władca wybrał podporządkowanie się suwerenności Indii, a nie Pakistanu.
Czytaj też: Starcia w Kaszmirze. Przyczyny i konsekwencje konﬂiktu pomiędzy nuklearnymi
mocarstwami [ANALIZA]
Niektórzy przywódcy polityczni w Kaszmirze ostrzegali w ubiegłych dniach, że przeforsowanie przez
indyjskiego premiera Narendrę Modiego tak zasadniczej zmiany ustrojowej zostanie uznane
przez kaszmirskich muzułmanów za akt wrogi i wywoła poważne zaburzenia. Rząd centralny podjął
środki prewencyjne, sprowadzając na miejsce znaczne posiłki wojskowe i paramilitarne oraz blokując
połączenia telefoniczne i internetowe.
Czytaj też: Groźba wojny. Nie można wykluczyć kolejnego ataku terrorystycznego w Kaszmirze
[SKANER Defence24]
Specjalny status Kaszmiru dawał jego władzom daleko idące uprawnienia, jedynie w sprawach polityki
zagranicznej i obrony całość kompetencji pozostawała w rękach rządu Indii. Zniknie teraz zakaz
nabywania dóbr majątkowych przez osoby spoza stanu Dżammu i Kaszmir, które ponadto zostaną
dopuszczone do pracy w lokalnej administracji publicznej i do studiowania na tamtejszych uczelniach
na kierunkach zastrzeżonych do tej pory dla miejscowych.
Czytaj też: Myśliwce zestrzelone nad Kaszmirem. Indie i Pakistan zamykają cywilną przestrzeń
powietrzną
Jak oświadczył w indyjskim parlamencie minister spraw wewnętrznych Amit Shah, artykuł 370 traci
moc prawną natychmiast. Jednocześnie na miejsce stanu Dżammu i Kaszmir utworzono terytorium
związkowe o tej samej nazwie z własnym organem przedstawicielskim oraz terytorium związkowe
Ladakh bez takiego organu. Rzadko zaludniony Ladakh, gdzie buddystów i hinduistów jest razem
więcej niż muzułmanów, zajmuje ponad połowę obszaru dotychczasowego stanu.

OIC-IPHRC expresses deep concern over actions by India, in IoK, causing fear and panic
among innocent Kashmiris, arbitrary arrests of Kashmiri leadership and media reports of
attempts to alter demographic status of the disputed territory https://t.co/w0Tw0l3Lq4
— Dr Mohammad Faisal (@DrMFaisal) August 5, 2019
Ministerstwo spraw zagranicznych Pakistanu oświadczyło, że "zdecydowanie potępia" zniesienie
specjalnego statusu indyjskiego Kaszmiru. Jak zaznaczyło, "będąc stroną w tym międzynarodowym
sporze, Pakistan sięgnie po wszystkie możliwe opcje, by przeciwstawić się tym nielegalnym krokom".

