Relatório da liberdade religiosa

Chipre
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 70.8%
Muçulmanos : 22.8%
Agnósticos : 3.8%
Outras : 2.6%

População

Superfície

1.177.000

9.251 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
A discriminação religiosa é proibida pelo artigo 18º da Constituição, que também salvaguarda o direito de as pessoas
professarem a sua fé, o culto, o ensino e a prática ou observação da sua religião, seja individual ou colectivamente, em
privado ou em público. Estes direitos apenas podem ser limitados ou reduzidos por motivos de segurança nacional,
saúde pública, segurança, ordem, moral ou protecção das liberdades civis. O mesmo artigo da Constituição especifica
que todas as religiões são livres e iguais perante a lei, desde que as suas doutrinas ou ritos não sejam mantidos em
segredo. Além disso, salvaguarda o direito de um indivíduo a mudar a sua religião e proíbe o uso de qualquer tipo de
coerção para levar uma pessoa a mudar a sua religião ou impedi-la de mudar.
Tal como estabelecido pela Constituição (artigo 110º), a Igreja Ortodoxa Grega Autocéfala do Chipre tem total
responsabilidade pelos seus assuntos internos e pelos seus bens, de acordo com os seus cânones e leis. A Constituição
também define directivas para a comunidade muçulmana: a Vakf, uma instituição islâmica que gere os locais de culto e
regulamenta os assuntos religiosos dos cipriotas turcos. A Constituição proíbe os actos legislativos, executivos e outros
que vão contra ou interfiram com a Igreja Ortodoxa ou com a Vakf. Outros três grupos religiosos são reconhecidos
constitucionalmente: católicos maronitas, ortodoxos arménios e “latinos” (católicos do rito romano, a maior parte dos
quais de origem cipriota), concedendo-lhes isenções fiscais e permitindo-lhes candidatarem-se a fundos públicos para
gerirem as suas próprias escolas, de modo a preservarem a sua “identidade cultural”. [1]
A mesquita mais importante em Chipre, a Mesquita Hala Sultan Tekke, é gerida pelo Departamento de Antiguidades. Os
cipriotas turcos que queiram visitar a mesquita são obrigados a submeter os seus pedidos à Força de Manutenção da
Paz da ONU, que depois estabelece a ligação com o Governo. [2]
Foi elaborada uma proposta de lei que deverá retirar todas as referências à filiação religiosa no casamento civil. Os

comissários consideraram que a obrigação de revelar a crença religiosa é uma violação da liberdade religiosa. na altura
em que escrevemos este relatório, a proposta de lei ainda está a ser debatida. [3]

Incidentes
A religião e a etnia podem estar muito estreitamente interligadas em Chipre, o que torna altamente problemática
qualquer identificação de incidentes com uma clara e inquestionável base religiosa. Contudo, houve vários relatos de
membros da comunidade judaica que foram gozados ou atacados nas ruas por causa dos seus yarmulkes e cabelos
encaracolados longos. [4]
O Grande Mufti Talip Atalay, um defensor comprometido do diálogo inter-religioso, foi detidos durante alguns dias em
Julho de 2017, alegadamente por causa das suas ligações ao movimento de Fetullah Gülen, apesar de ter expressado a
sua oposição à tentativa de golpe de Estado do grupo a 15
de Julho de 2016. Um artigo no jornal Cyprus Mail sugeria que a sua detenção fazia parte de uma luta pelo poder entre
uma facção conciliadora e uma facção nacionalista turca. O antigo ‘primeiro- ministro’ do norte do Chipre, Huseyin
Ozgurgun, exigiu do presidente Akinci a retirada do Grande Mufti. 5 A situação política é muito complexa. As tentativas
de Atalay de fortalecer o Islamismo no norte tradicionalmente secularista foram vistas por alguns como uma política de
islamização. Atalay argumenta que este é apenas um regresso à normalização depois de uma era de esquerdismo antireligioso. [6]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Apesar de os líderes religiosos de Chipre continuarem comprometidos com a paz inter-religiosa [7] e se unirem
frequentemente em torno de questões de direitos humanos, por exemplo tomando posição contra a violência para com
raparigas e mulheres,[8] a liberdade religiosa está em risco por causa do aumento da pressão política que vem do
governo turco. Os cipriotas turcos liberais receiam uma deterioração da situação, à medida que um Islamismo sunita
menos conciliador está a ser importado para a ilha pelas autoridades turcas. Alguns argumentam que o norte do Chipre
poderá simplesmente tornar-se numa província da Turquia, o que pode significar o fim das relações comparativamente
cordiais entre religiões. [9] O caso do Grande Mufti Talip Atalay, acima referido, pode ser uma antevisão disto. O futuro
da paz religiosa repousa no diálogo contínuo entre as diferentes comunidades.
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