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Greve de fome como liberdade de expressão
Em 2011, Anna Hazare, um ativista indiano de 74 anos fez uma greve de fome radical como
uma forma de pressionar o governo a promulgar a legislação anti-corrupção. Greve de fome
de ser considerada um ato de liberdade de expressão? Manav Bhushan e Katie Engelhart
oferecem pontos de vista contrastantes.

Em abril de 2011, Anna Hazare, de 74 anos, ativista pelas causas de Gandhi na Índia central
começou uma greve de fome em Nova Delhi. O ato foi uma reação a escândalos de corrupção que
vieram a público envolvendo funcionários públicos indianos. Cinco dias depois, o governo recuou e
começou a pensar em um novo projeto de lei, mas que foi paralisado logo em seguida. Quatro
meses depois, Hazare começou uma greve de fome ainda mais radical pedindo a criação de uma
controladoria anti-corrupção que fosse mantida de forma independente.
Pouco depois de Hazare começar sua greve de fome, ele foi preso pelo governo, alegando, entre
outras coisas, que ele havia infringido leis. No entanto, milhares de indianos se juntaram para
apoiar Hazare (no maior movimento de massa na Índia desde os anos 1970). Com isso, Hazare foi
solto e conseguiu permissão para continuar a greve de fome em uma feira ao ar livre em Nova
Delhi chamando a atenção dos meios de comunicação. Conforme Hazare ia perdendo peso,
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governantes indianos se apressavam em propor um novo projeto anti-corrupção. Após doze dias,
o congresso indiano fez um acordo no qual secomprometia a votar um novo projeto de lei, e
Hazare parou a greve de fome.
Alguns integrantes do governo acusaram Hazare de fazer chantagem; um parlamentar chamou a
ação de “um perigoso precedente para a democracia”. Em dezembro de 2011, Hazare ameaçou
recomeçar sua greve de fome argumentando que o novo projeto de lei anti-corrupção na Índia
ainda não era suficiente.
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