Relatório da liberdade religiosa

Eslováquia
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 85.1%
Agnósticos : 11.6%
Ateus : 3.1%
Outras : 0.2%

População

Superfície

5.429.000

49.035 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efetiva
O artigo 24.º da Constituição garante a liberdade de crença e filiação religiosa, bem como o direito a mudar de religião
ou a não ter qualquer filiação religiosa.[1] A Constituição afirma que o país não está ligado a qualquer fé particular e os
grupos religiosos são livres de gerir os seus próprios assuntos independentemente do Estado, incluindo de disponibilizar
educação religiosa e estabelecer instituições clericais. A Constituição garante o direito a praticar a própria fé em privado
ou em público, sozinho ou com outros. E afirma que os direitos religiosos apenas podem ser restritos por medidas que
sejam consideradas “necessárias numa sociedade democrática para proteção da ordem pública, saúde e moral ou para
proteção dos direitos e liberdades dos outros”.[2]
Legalmente, se um grupo religioso quiser que o clero desempenhe serviços reconhecidos oficialmente, deve registar-se
junto do Departamento de Assuntos Religiosos, que faz parte do Ministério da Cultura. O clero de grupos religiosos não
registados não pode celebrar casamentos oficialmente ou ministrar aos seus fiéis nas prisões e nos hospitais públicos.[3]
De acordo com a lei da liberdade religiosa (artigo 12.º),[4] as sociedades religiosas e as Igrejas que queiram registar-se
devem ter pelo menos 20.000 membros adultos, quer cidadãos quer residentes permanentes. Estes devem submeter
uma declaração como membros, mostrar algum entendimento básico da sua religião, incluir os seus números pessoais
de identidade e moradas, e expressar o seu apoio ao registo do grupo religioso no Ministério da Cultura. A lei não
diferencia entre Igrejas e sociedades religiosas, mas reconhece como Igrejas os grupos que se chamam a si mesmos
Igrejas.[5]

Há benefícios adicionais que vêm com o registo, como por exemplo apoio financeiro do Estado. As sociedades religiosas
e as Igrejas não registadas têm direito, como consequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, a formar
diferentes tipos de entidades legais, especialmente associações cívicas.[6]
Na ausência de registo, os relatos mostraram que a comunidade muçulmana não conseguiu contratar formalmente um
imã. Os líderes comunitários muçulmanos continuaram a queixar-se que as prisões e centros de detenção
frequentemente impediam os seus representantes de terem acesso aos seus membros.[7] Os grupos muçulmanos
também reportaram que a falta de registo oficial lhes dificulta a obtenção de autorizações de construção de salas de
oração e mesquitas, embora não haja nenhuma lei que proíba os grupos não registados de obterem essa autorização.
Em Novembro de 2016, o Parlamento eslovaco aprovou legislação, introduzida pelo Partido Nacional Eslovaco (SNS),
para aumentar o número de membros necessários para os grupos se registarem como sociedades religiosas. O limite de
membros foi elevado para 50.000 e a lei deveria entrar em vigor no início de 2017.[8] A proposta de lei foi vista como
claramente destinada contra o Islamismo. O líder do SNS Andrej Danko declarou que o objectivo era garantir que
nenhuma mesquita seria construída no país. Uma proposta do partido de extrema-direita na oposição Partido Popular a
Nossa Eslováquia para aumentar o limite para 250.000 seguidores foi recusada.[9]
A 20 de Dezembro de 2016, o Presidente Kiska vetou a proposta de lei, afirmando que isso interferia demasiado com os
direitos e liberdades fundamentais. O veto presidencial foi depois revogado num segundo voto parlamentar em Janeiro
de 2017 e a lei entrou em vigor em Março de 2017.[10] Em Abril de 2017, o deputado da oposição Milan Krajniak
apresentou uma proposta de lei a proibir a construção de mesquitas, proposta essa que foi derrotada.[11]
Em Junho de 2016, o Ministério do Interior emitiu uma declaração a apelar ao fim do discurso de ódio online
. De acordo com o Comité para a Eliminação do Racismo, Xenofobia, Anti-Semitismo e Outras Formas de Intolerância,
que faz parte de um órgão consultivo do governo sobre direitos humanos e minorias nacionais, o discurso de ódio resulta
frequentemente em violência física.[12]
A 9 de Setembro de 2016, o Primeiro-Ministro Fico, o Presidente do Parlamento Andrej Danko, e outros líderes de topo
comemoraram o Dia das Vítimas do Holocausto e da Violência Racial no Memorial do Holocausto em Bratislava.[13]

Incidentes
Várias organizações não governamentais e a Fundação Islâmica na Eslováquia reportaram mais incidentes de violência
e discurso de ódio online contra muçulmanos e refugiados da parte de grupos extremistas e políticos. Em comparação
com anos anteriores, os muçulmanos expressaram maior receio. A Fundação Islâmica monitorizou o discurso de ódio
antimuçulmano online, referindo muitos apelos a violência mortal contra muçulmanos e refugiados.[14]
Num caso, uma refugiada somali disse que tinha vivido seis ataques físicos e verbais na capital eslovaca de Bratislava.
Em duas ocasiões, estava com o seu filho e por duas vezes alguém tentou retirar-lhe o hijab enquanto lhe gritava
insultos antirrefugiados e antimuçulmanos. O Ministério do Interior acabou por emitir um comunicado de imprensa a
condenar os ataques e o ódio racial e religioso.[15]
De acordo com um relato do New York Times, as atitudes negativas para com os muçulmanos podem ser sentidas até
mesmo na pacata vila termal de Piestany, que há várias décadas é um destino turístico popular para árabes ricos.
Antigamente, os visitantes muçulmanos eram bem-vindos. Agora, parecem ter-se tornado vítimas de ataques verbais.[16]
Alguns grupos de extrema-direita continuaram a elogiar o regime fascista eslovaco na era da Segunda Guerra Mundial,
que enviou milhares de judeus eslovacos para os campos de morte nazis. Da mesma forma, alguns grupos exibiram
símbolos do estado fascista nos seus encontros. Os anúncios online destes eventos incluem frequentemente imagens
de emblemas da Segunda Guerra Mundial.[17]
Houve mais ataques contra símbolos e locais cristãos durante o último período em análise. A maior parte envolveram
actos de vandalismo e profanação e não abusos físicos ou verbais a indivíduos. Em Outubro de 2016 houve um ataque

a capelas e uma igreja em Turzovka, onde existe um famoso santuário mariano. Uma das capelas e a porta principal da
igreja foram incendiadas. O incêndio não se propagou para dentro da igreja, pois a porta era à prova de fogo.[18]
A 6 de Janeiro de 2018, uma estátua de Santa Bernadette foi roubada pela segunda vez na cidade de Zavod. Quatro
dias mais tarde, próximo de Marianka, duas estátuas religiosas foram profanadas no santuário mariano local. As mãos
da estátua de Nossa Senhora de Lourdes foram partidas e uma estátua de Santa Bernadette foi partida aos bocados e a
face desfigurada.[19]
A igreja católica na aldeia de Bab foi vandalizada em Novembro de 2017. Vários objectos sagrados foram danificados. A
mesma igreja tinha sido alvo de vandalismo e de roubo pouco menos de um mês antes.[20] Foram gravados vídeos
pornográficos dentro de duas igrejas católicas romanas e um igreja greco-católica na cidade de Presov.[21] Em Abril de
2018, um jovem apedrejou e danificou uma estátua da Virgem Maria e do Menino Jesus na aldeia de Nemcinany.[22]
O Calvário em Partizanske foi destruído e incendiado. A polícia local disse que satanistas poderão ter realizado o
ataque em que cruzes de madeira foram partidas e queimadas juntamente com quadros sobre o Calvário.[23]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Na sequência da crise de refugiados, tem havido uma clara deterioração da liberdade religiosa da minoria muçulmana,
tanto a nível político como social. Esta hostilidade não é universal. Na maior parte dos casos, os responsáveis
governamentais abriram investigações e condenaram firmemente o discurso de ódio, o vandalismo e a violência física.
Há também oposição às medidas legislativas propostas dirigidas a muçulmanos. Contudo, à medida que a crise de
refugiados se intensifica, a situação parece estar a piorar. Para os outros grupos religiosos, o nível de liberdade religiosa
permanece inalterado.
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