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Kosciol Katolicki na Madagaskarze wierny swojemu poslannictwu stara sie obecnie pod przewodnictwem
swoich Pasterzy odwaznie zabierac glos w sprawach dotyczacych dobra Kosciola i narodu. Szczegolnie od
poczatku drugiej kadencji obecnego Prezydenta Madagaskaru, Marka Ravalomanana, stosunki Kosciolpanstwo zaczely nabierac charakteru bardziej napietego i zdystansowanego. Mozna wskazac na niektore
fakty podjete przez obecny rzad Madagaskaru, ktore obudzily czujnosc i krytyczne spojrzenie Biskupow
malgaskich.
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W minionym roku 2007, pospiesznie przygotowane i dokonane zmiany konstytucyjne bez powszechnej
znajomosci przez spoleczenstwo, nastepnie banicja jednego z misjonarzy zaangazowanego w apostolat
socjalny, naduzycia w sposobie przeprowadzenia lokalnych wyborow, z kolei ograniczenie wolnosci
glownego radia katolickiego na Madagaskarze, a ostatnio ustanowienie kolejnych wyborow regionalnych
w dniu Swiatowego Dnia Mlodziezy-fakty te raczej nie swiadcza o dobrej woli rzadu Ravalomanana.
Pierwsze oznaki niezadowolenia spoleczenstwa czy zmiany jego opcji politycznej daly o sobie znac w
grudniu 2007 na przykladzie wyboru Prezydenta stolicy Antananarivo. Prezydentem zostala osoba z poza
obozu rzadzacej parti TIM.
W dniu 15 lutego 2008 Konferencja Episkopatu Malgaskiego wydala odwazny komunikat oceniajacy
krytycznie aktualna sytuacje spoleczenstwa malgaskiego w dziedzinie ; wolnosci i demokracji, modelu
edukacji oraz szacunku do zycia. Opierajac swoja refleksje na perykopie o kuszeniu Jezusa, Biskupi
przestrzagaja przed pokusa « wladzy », « poznania » i « bogactwa », ktora nie pochodzi od Boga i oddziela
od prawdziwego kultu jaki nalezy sie Jemu samemu.

Wychodzac od faktu naduzyc w sposobie przeprowadzenia wyborow lokalnych w roznych czesciach kraju,
Pasterze Kosciola malgaskiego demaskuja naduzycia wladzy i zachecaja do powaznej refleksji i odwagi
swiadczenia o prawdzie, ktora jest warunkiem prawdziwej wolnosci. Naduzycia te nie tylko, ze sa nie do
zaakceptowania, ale sa przeciwienstwem demokracji i ja niszcza. Biskupia nawoluja do poszanowania
prawa do glosowania, a przy okazji postuluja modyfikacje prawa wyborczego dla zapewnienia pelnej
demokracji i wolnosci. Widzac jak daty wyborow nakladaja sie z wydarzeniami religijnymi czy dniami
swiatecznymi, Biskupi proponuja dni ktore nie kolidowalyby z obowiazkiem wypelnienia rowniez
zobowazan plynacych z wiary.
Biskupi ubolewaja, ze swieta tradycja ludu malgaskiego jakim jest gotowosc do dialogu i wymiana idei,
ostatnio, na przykladzie chocby katolickiego Radia Don Bosco zostala zakwestionowana. « Ten, kto
odbiera wolnosc slowa, zabija zycie »-stwierdzaja Pasterze. Z kolei komunikat potwierdza pozycje
Kosciola odnosnie obrony zycia i nawoluje do parlamentarzystow, aby nie ulegli pokusie tworzenia praw,
ktore to prawo by kwestionowalo.
Ostatnim punktem komunikatu jest sugestia, aby rzad nie eksperymentowal w kwestii metod wychowania
mlodego pokolenia, a przyjal model,ktory zapewni pelny rozwoj osoby, jako dziecka Bozego i obywatela
kraju. Opierajac sie na przykladzie Blogoslawionej Wiktorii, krolowej malgaskiej, Biskupi koncza swoje
przeslanie apelem do zycia w prawdzie, ktora jest warunkiem wolnosci tak indywidualnej jak i spolecznej.
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