Relatório da liberdade religiosa

Reino Unido
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 59.3%
Hindus : 1.4%
Judeus : 0.5%
Muçulmanos : 4.8%
Sikhs : 0.7%
Outras : 33.3%

População

Superfície

64.500.000

242.514 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efetiva
O Reino Unido é signatário de várias convenções internacionais sobre direitos humanos que que o vinculam a
compromissos em relação à liberdade religiosa e de crença, como por exemplo a Convenção Europeia dos Direitos
Humanos. A convenção, que sublinha o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (artigo 9.º), foi
incorporada na lei britânica através da Lei dos Direitos Humanos (1988), que entrou em vigor em 2000.
A Igreja de Inglaterra, enquanto Igreja oficial, foi fundamental para a vida religiosa pública durante mais de 450 anos e
ainda mantém alguns dos seus privilégios constitucionais, por exemplo com 26 bispos a terem lugar na Câmara dos
Lordes do parlamento britânico. Embora a maioria da população do Reino Unido ainda se identifique com o Cristianismo
– de acordo com o último censo, 59,3 por cento descreveram-se como cristãos [1] –, a frequência regular da igreja caiu
drasticamente durante o final do século XX.[2] A imigração e as alterações demográficas contribuíram para o
crescimento de outras religiões, nomeadamente o Islamismo.
Embora a educação religiosa seja um requisito legal nas escolas públicas em Inglaterra, mais de um quarto das escolas
secundárias do país não a disponibiliza. Fiona Moss, da Associação Nacional para a Educação Religiosa, avisou que as
escolas produzem alunos que “não têm conhecimentos religiosos”.[3] Durante o período em análise, várias figuras
públicas, incluindo Aaqil Ahmed, responsável de religião na BBC, e Justin Welby, o Arcebispo Anglicano de Cantuária,
expressaram preocupações com os níveis crescentes de iliteracia religiosa.[4]
De acordo com a última avaliação do Pew Forum, embora as restrições governamentais à liberdade religiosa se
mantivessem num nível baixo, as hostilidades sociais foram elevadas.[5] Dados do Ministério do Interior mostram um
aumento nas “ofensas agravadas por raça ou religião” a partir de Abril de 2016, com um pico em Julho de 2016 (5.949
crimes de ódio religioso foram reportados em 2016-17). “Estes aumentos encaixam-se no padrão amplamente reportado

de um aumento do crime de ódio após o referendo da União Europeia.”[6] Além disso, os crentes religiosos
experienciaram discriminação quando as suas próprias crenças entram em conflito com normas sociais em mudança.

Incidentes
Judaísmo
Em 2017, o Community Security Trust registou 1.382 incidentes antissemitas, o número anual mais elevado registado
pela organização. Isto incluiu um aumento de 34 por cento no número de ataques registados, que aumentaram para 145.
Um aumento nos ataques a indivíduos vistos como “estrangeiros” após o resultado do referendo do Brexit e a
publicidade relativa a controvérsias sobre antissemitismo alegado e real no Partido Labour foram considerados entre os
fatores que contribuíram para o aumento. O número de 1.382 incidentes em 2017 representou um aumento em relação a
2016, onde foram registados 1.346 incidentes antissemitas. Todos os meses de Maio da Dezembro de 2016 houve mais
de 100 incidentes, a maioria envolvendo abusos verbais de pessoas reconhecíveis como judeus. Vinte e dois por cento
do total global envolveram abusos nas redes sociais. Houve também 107 incidentes violentos, a maior parte dos quais
foram incidentes menores.[7]
Em Setembro de 2017, um idoso ia a caminho de uma sinagoga em Londres quando um homem agarrou
agressivamente no seu livro de orações e no seu solidéu, atirando ambos para o chão. No mesmo mês, dois homens
com aparência do Médio Oriente gritaram para um rabino a partir do seu veículo: “F**k off back to Israel, you Israeli C**t.”
[8] Em 22 incidentes antissemitas em 2017, as vítimas eram estudantes ou académicos judeus, por comparação com 41

incidentes em 2016. Um estudo concluiu que mais de um quarto dos estudantes judeus responderam que tiveram
experiências pessoais de abusos através das redes sociais. A maior parte (65 por cento) não acreditou que a União
Nacional de Estudantes (NUS) iria “responder adequadamente” às alegações de antissemitismo após alegações de
comentários antissemitas feitos por pessoal da NUS, incluindo a sua presidente de 2016-17, Malia Bouattia, que retirou
aos estudantes judeus a possibilidade de elegerem um representante para o comité nacional antirracismo da NUS.[9]
Islamismo
Os incidentes mais do que duplicaram em 2016 e 2017, com a polícia a registrar 110 crimes entre Março e Julho de
2017, tendo aumentado de 47 ao longo do mesmo período de seis meses em 2016. Fiyaz Mughal, Diretor da Faith
Matters que trabalha para aumentar a coesão da comunidade, disse que o terrorismo islâmico era o grande fator do
crime de ódio, mas que as pessoas se sentem desconfortáveis em assumi-lo.[10] Em particular, o ataque na Ponte de
Londres em 2017 desencadeou ataques a muçulmanos britânicos, com um aumento de cinco vezes mais nos três dias
após o incidente. Houve relatos de mulheres muçulmanas que foram alvo de abusos verbais nos ônibus, ou a quem
cuspiram; uma mulher foi agarrada pela garganta em um ponto de ônibus.[11] Abusos racistas, atos de vandalismo e
ameaças de bomba estiveram entre os crimes de ódio reportados dirigidos a mesquitas em todo o Reino Unido. Uma
pessoa foi morta e 12 ficaram feridas quando Darren Osborne, de 48 anos de idade, conduziu uma carrinha contra um
grupo de muçulmanos perto da mesquita de Finsbury Park no norte de Londres. Em Fevereiro de 2018, Osborne foi
condenado a uma pena mínima de 48 anos por um crime terrorista.[12]

Em Setembro de 2017, cinco dias após um adolescente radicalizado ter detonado uma bomba num comboio do metro na
estação de Parsons Green, ferindo 50 pessoas, uma mãe de 47 anos de idade foi atropelada por um carro em Leicester.
O impacto atirou Zaynab Hussein, que regressava da escola onde tinha acabado de deixar os seus dois filhos mais
novos, contra a parede de uma casa próxima. Enquanto estava estendida no passeio, o veículo fez marcha atrás sobre
ela. A Sra. Hussein foi mais tarde hospitalizada com uma perna e um braço partidos e fraturas graves na bacia e na
coluna. Os seus ferimentos restringiram substancialmente a sua mobilidade. O carro tentou depois atingir uma menina
de 12 anos a caminha da escola, mas ela foi apenas cortada. Ambas as vítimas usavam lenços obviamente islâmicos na
cabeça. Em Março de 2018, um júri considerou o condutor Paul Moore, de 21 anos de idade, culpado de tentativa de
homicídio, dano corporal grave com intenção, e condução perigosa. Recebeu uma pena de prisão perpétua.[13]
Cristianismo
Os cristãos estão a experienciar problemas quando as suas perspectivas religiosas entram em conflito com as atuais
normas políticas sobre género e sexualidade. O deputado do partido Liberal Democrata Tim Farron sentiu-se
pressionado a deixar a liderança do partido depois de grande agitação mediática por causa das suas perspectivas
religiosas pessoais sobre o sexo gay durante a campanha para as eleições gerais de 2017.[14] Em Agosto de 2017, um
Tribunal Laboral de Recurso concluiu contra o pastor pentecostal Barry Trayhorn, que foi suspenso por “comentários
homofóbicos” ao citar 1 Coríntios 6:9-11 num serviço religioso numa capela em 2014.[15] A Juíza Slade disse que a
passagem bíblica citada era “depreciativa para com os homossexuais” e podia “legitimar o bullying ou outros maustratos”.[16] Em Outubro de 2017, o Supremo Tribunal de Inglaterra e Gales manteve a decisão da Universidade de
Sheffield de expulsar o estudante de mestrado Felix Ngole do seu curso de Serviço Social por colocar na sua página de
Facebook pública um apoio ao clérigo americano Kim Davis. A Juíza Rowena Collins Rice decidiu que, embora as
acções da universidade fossem “de facto severas”, o risco de dano apercebido justificava-as, pois as palavras “podiam
ser acedidas e lidas por pessoas que as veriam como críticas, incompatíveis com a ética do serviço, ou sugerindo
intenção discriminatória…qualquer que fosse a intenção real, era a percepção do post que causaria danos”.[17]
Em 2016, o magistrado Richard Page, de 71 anos de idade, foi demitido depois de dizer a um casal do mesmo sexo que
idealmente as crianças deviam ser criadas por uma mãe e um pai. O homem cristão já tinha sido repreendido
anteriormente e tinha tido aulas de “reeducação”.[18] Da mesma forma, a magistrada de South Derbyshire Susan
Preston recebeu um aviso formal de conduta indevida do Gabinete de Investigações de Conduta Judicial e foi obrigada a
deixar de ouvir casos de família, depois de recusar um caso que envolvia parentalidade por pessoas do mesmo sexo,
por causa das suas perspectivas religiosas pessoais.[19] Um casal cristão foi impedido de adotar os seus filhos de
acolhimento depois de expressar a perspectiva de que as crianças devem ter um pai e uma mãe sempre que possível.
[20]

Depois de os números do crime de ódio na Escócia terem mostrado que os católicos são mais atacados do quequalquer
outro grupo religioso, Elaine Smith, porta-voz para a desigualdade do partido Labour escocês, disse que os membros do
grupo religioso precisavam de mais proteção.[21] Um vídeo da BBC Escócia a parodiar a recepção da Comunhão na
Igreja Católica foi descrito pelo Bispo John Keenan de Paisley como “ofensivo para os católicos tanto pelas palavras
como pelas imagens usadas”.[22]
Escolas religiosas
As escolas judaicas conservadoras, em particular as instituições privadas Haredi, têm estado sob cada vez maior
pressão do OFSTED por causa das questões sobre as relações entre pessoas do mesmo sexo.[23] A Escola Feminina
Vishnitz chumbou em três inspeções do OFSTED em 2016 e 2017, em parte por não ensinar os temas da
homossexualidade ou mudança de sexo a crianças primárias com idades entre três e oito.[24] Um relatório de Outubro
de 2016 concluiu que, por causa da ausência de ensino destes temas, “a escola não incentiva as alunas a terem
respeito pelas outras pessoas”.[25] A escola privada feminina não foi a única escola judaica a entrar em confronto com o
OFSTED sobre esta questão. Em Fevereiro de 2017, a Escola Primária Beth Jacob em Hendon, que tinha sido
classificada como excelente há cinco anos atrás, foi classificada como desadequada.[26] O OFTSED referiu que aos

alunos “não eram ensinadas explicitamente questões como a orientação sexual”, apesar de reconhecer que “os alunos
são ensinados sobre a importância do respeito e da apreciação de todas as pessoas no âmbito da sua fé judaica”.[27] A
Escola Primária Masculina Beis Aharon em Stamford Hill recebeu seis visitas dos inspetores do OFSTED em dois anos,
e o Secretário de Estado emitiu uma ordem a impedi-la de admitir novos alunos. Apesar de ter melhorado numa série de
áreas importantes, a partir da última inspeção em Março de 2017 a escola ainda era criticada pela “qualidade da
educação”, por não ensinar questões LGBT+ a crianças com idades entre três e 13.[28] Resumindo, depois de a escola
ter perdido um recurso contra a restrição, o Juiz Hugh Brayne disse que não ensinar os alunos sobre relações entre
pessoas do mesmo sexo e mudança de sexo “impede a escola de encorajar o respeito pelas pessoas que têm essas
características”.[29]
A Inspetora Chefe para a Educação Amanda Spielman destacou as escolas confessionais na sua crítica, dizendo:
“Encontrámos um número cada vez maior de escolas religiosas conservadoras onde os requisitos legais que
estabelecem as expectativas de valores partilhados e tolerância chocam com as expectativas da comunidade.”[30] O
deputado por Tottenham David Lammy disse: “Ficámos ali, incapazes de parar o que muitos consideram como uma
ofensiva crescente à educação judaica” e criticámos o que chamámos de “nuances da ideologia soviética” na fusão que
Spielman faz dos “valores britânicos” com “valores seculares, que cada escola no país deve inculcar às crianças”.[31] As
questões LGBT+ não estavam especificamente abrangidas nos valores britânicos que as escolas lançaram em 2014 e,
apesar de o respeito e a tolerância pelas pessoas LGBT+ estar implícita, não havia nada que sugerisse a
obrigatoriedade do ensino explícito sobre o estilo de vida.[32] Nem a incapacidade da Escola Feminina de Vishnitz em
ensinar às alunas explicitamente a homossexualidade viola qualquer legislação de igualdade existente, levantando
sérias questões sobre a interpretação que o OFSTED faz da orientação do governo.[33]

Perspectivas para a liberdade religiosa
O pico de crimes de ódio ligados à religião foi relacionado com fatores mais abrangentes. Apesar de se esperar que
venha a haver uma quebra nestes crimes, pois esses fatores já não são atuais, mesmo assim cada período em análise
testemunha novos fatores e ataques contínuos de gravidade variável.
O direito a manifestar as próprias visões religiosas está a ser recusado quando as crenças entram em conflito com
normas atuais progressivas sobre gênero e sexualidade: os indivíduos e as instituições estão a ser penalizados por
expressarem uma visão religiosa tradicional da moralidade, mesmo quando feita objetivamente e sem nenhuma intenção
de causar ofensa. Há razões para recear que, à medida que o debate de género e sexualidade evolui e se afasta dos
modelos tradicionais, os grupos religiosos e indivíduos que expressam as suas visões nesta área vão ser cada vez mais
sancionados por instituições governamentais e legais.
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