Relatório da liberdade religiosa

Camarões
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 59.4%
Muçulmanos : 20.2%
Religiões tradicionais : 19.3%
Outras : 1.1%

População

Superfície

23.924.000

475.650 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
De acordo com a Constituição de 2001, o Islamismo é a religião do Estado. [1] O preâmbulo da Constituição afirma
igualdade de direitos e deveres sem fazer qualquer referência a sexo, origem, raça, religião ou crença. [2] A religião é do
foro exclusivo da União (artigo 9.º). [3]
Nem todos os grupos islâmicos são permitidos nas Comoros. De acordo com o Ministério do Interior, apenas o rito sunita
shafi’i da doutrina Ahlus Sunnah wal Jamaah é permitido no país. [4] Todas as formas de proselitismo ou propaganda
religiosa de todas as religiões que não pertençam ao rito acima referido são proibidas. Os estrangeiros envolvidos
nessas atividades podem ser deportados.
Há uma pressão e intimidação contínuas contra quaisquer convertidos locais ao Cristianismo. Contudo, os estrangeiros
não estão incluídos nesta ameaça. [5] A pressão para que as pessoas se conformem às normas e costumes ortodoxos
muçulmanos é sentida em todo o lado. O governo não parece ter os mesmos critérios na punição dos seguidores de
outras religiões. [6]
O Ministério do Interior está a trabalhar com o Conselho Nacional de Muftis (muftiato) para melhorar o controlo sobre os
imãs e pregadores, introduzindo um “cartão profissional” de competência académica e religiosa. [7] Parece que esta
medida se destina a prevenir o radicalismo religioso.

Incidentes
A 11 de Outubro de 2016, o Ministério do Interior emitiu uma proibição para as práticas não sunitas. [8] Nos dias que se

lhe seguiram, alguns clérigos xiitas em Moroni e Mutsamudu foram temporariamente detidos depois de terem sido
apanhados a celebrar o Festival Ashura em casas privadas. [9]
A 30 de Novembro de 2016, o Conselho de Ministros proibiu a celebração do festival Mawlid (Nascimento do Profeta) em
todas as empresas estatais, mas permitiu a celebração do festival organizado pelo governo na Praça da Independência.
[10]

Responsáveis governamentais ordenaram que os minaretes de uma mesquita muçulmana ahmadiyya em Anjouan
fossem deitados abaixo a 8 de Janeiro de 2017. O Ministro do Interior Mohamed Daoudou ordenou a demolição dos
minaretes, acusando os ahmadis de apoiarem a conspiração. O resto do edifício foi transformado em esquadra de
polícia. [11] Numa declaração, o Ministério da Justiça e dos Assuntos Islâmicos distanciou-se desta decisão. [12]
A 4 de Abril de 2017, os ulemas das Comoros pediram ao governo que tomasse medidas para impedir que as estações
de rádio locais emitissem “Yiyo Yiremwa”, uma canção de um artista local, Ali Combo, alegando que a canção “ameaça
as boas práticas”. [13]
A 4 de Setembro de 2017, as autoridades na aldeia de Nioumadzaha Bambao (Ngazidja) expulsaram um pregador local
com a alcunha “Pilote” depois de o acusarem de apoiar ideias religiosas “subversivas”. [14]
Trinta e oito pessoas foram condenadas a 9 de Setembro de 2017 a penas de prisão de um e dois meses por
celebrarem o Eid-el-Kebir na sexta-feira, 1 de Setembro, em vez de o fazerem no sábado, 2 de Setembro, dia
oficialmente estabelecido pelo Grande Mufti. Estas pessoas tinham sido acusadas de ameaçar a coesão social e a
unidade religiosa. [15] O Procurador-Geral reforçou que as Comoros não são um estado secular. [16]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Não há liberdade religiosa nas Comoros, exceto para o rito sunita shafi’i. Não há indicações de que haverá mudanças no
futuro próximo.
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