Relatório da liberdade religiosa

Canadá
Perseguição / Situação piorou

Religião
Cristãos : 67.7%
Agnosticós : 18.6%
Muçulmanos : 3.1%
Ateus : 2.6%
Religiões tradicionais chinesas : 1.9%
Budistas : 1.7%
Outras : 4.5%

População
36.286.000

Superfície
9.984.670 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
A Constituição e as leis do Canadá garantem a liberdade de consciência e religião, bem como a liberdade de
pensamento, crença, opinião e expressão,[1] sujeitas aos “limites razoáveis definidos por lei, como pode ser
comprovadamente justificado numa sociedade livre e democrática”.[2] Os canadianos têm direito a “protecção igual e
benefício igual da lei sem discriminação” baseada na religião.[3]
As leis federais e provinciais proíbem a discriminação com base na religião, permitem que as pessoas
processem por violações da liberdade religiosa, e prevêem soluções para as queixas.[4]
Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se junto do Governo. Contudo, para receberem o estatuto de isenção
fiscal devem registar-se como organizações sem fins lucrativos junto da Autoridade Tributária do Canadá (CRA). O
estatuto de caridade concede ao clero acesso a diversos benefícios federais, como por exemplo deduções fiscais para o
clero residente e procedimentos de migração mais rápidos.[5]
A Constituição garante o direito de as minorias protestantes e católicas estabelecerem escolas denominacionaiscom
financiamento público. As emendas à Constituição revogaram esta garantia no Quebeque, Terra Nova e Labrador e
substituíram-nas pelo sistema de educação pública secular. O financiamento público constitucionalmente protegido a
escolas católicas continua em vigor em Ontário, Alberta e Saskatchewan. A lei federal protege a educação minoritária
católica e protestante com fundos públicos nos Territórios do Noroeste, no Yukon e em Nunavut.[6] Seis das 10
províncias disponibilizam pelo menos parcialmente financiamento a algumas escolas religiosas.[7] O ensino em casa é
legal em todo o Canadá e é dado apoio financeiro aos pais em Saskatchewan, Alberta e Columbia Britânica.[8]
Em Novembro de 2016, um tribunal do Ontário rejeitou a queixa de um pai de que a sua liberdade religiosa tinha sido

violada quando o conselho escolar não o avisou antecipadamente sobre o currículo de educação sexual da escola. O pai
argumentava que, por não ter sido avisado, não tinha informação para decidir se o conteúdo das aulas entrava em
conflito com as suas perspectivas cristãs. O juiz rejeitou a queixa, dizendo que a inclusão e a igualdade tinham
prioridade sobre a “consideração das religiões individuais na educação pública”.[9]
No final de Novembro de 2017, o Supremo Tribunal ouviu o caso da Universidade de Trinity Western (TWU)
sobre a recusa das sociedades de advogados em acreditar os licenciados do seu programa de Direito por causa do seu
Pacto Comunitário que afirma que a intimidade sexual deve ser confinada à definição tradicional do casamento. Os
órgãos que atribuem as licenças aos advogados na Columbia Britânica, em Ontário e na Nova
Escócia alegaram que o pacto era discriminatório para a comunidade LGBT+. O Supremo Tribunal ouviu os
dois casos em conjunto: um da Sociedade Jurídica da Columbia Britânica e um da TWU.[10] Os advogados da TWU
argumentaram que uma decisão contra a universidade “poderia, em última análise, ter impacto em todas as escolas,
obras de caridade e organizações baseadas na fé”.[11] Espera-se uma decisão no final da Primavera ou no Verão de
2018.
Em Março de 2018, um tribunal rejeitou uma contestação apresentada por dois membros da Igreja
Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias às disposições que condenam a poligamia no
Código Penal.[12] Os dois tinham sido considerados culpados de poligamia na Columbia Britânica em Julho de 2017 e
alegavam liberdade religiosa.[13]
O Quebeque aprovou uma lei em Outubro de 2017 a proibir que as pessoas que prestam ou recebem serviços
públicos cubram a face, “de modo a garantir a qualidade da comunicação entre pessoas e permitir que a sua identidade
seja verificada, e para fins de segurança”.[14] A lei também definiu as circunstâncias perante as quais podem ser
“considerados motivos religiosos”, incluindo que “o pedido seja sério”, “coerente… com neutralidade religiosa” e
“razoável, não impondo dificuldades inaceitáveis”.[15] Vários grupos contestaram a lei depois de ela ter sido aprovada e,
em Dezembro de 2017, um juiz do Quebeque manteve a proibição de cobertura da face até que a província definisse
directivas claras para considerar os motivos religiosos.[16]
Em Junho de 2016, uma coligação de grupos que representam mais de 4.700 médicos cristãos apresentou um
pedido de revisão judicial em relação à obrigatoriedade no Ontário de os médicos reencaminharem os pacientes para
médicos dispostos a apoiar a morte assistida, argumentado que os reencaminhamentos os tornam cúmplices no acto e
violam as garantias constitucionais de liberdade religiosa e de consciência. A contestação seguiu-se à promulgação de
uma lei federal que legalizou a morte assistida, mas com uma disposição de objecção de consciência. O Ontário foi a
única província a requerer o reencaminhamento para outro médico em vez de um registo.[17]
A 31 de Janeiro de 2018, o tribunal concordou que a exigência do reencaminhamento no Ontário infringia “os direitos de
liberdade religiosa” dos médicos, mas disse que isso se justificava por causa da importância de disponibilizar acesso ao
serviço. O presidente de uma das organizações de médicos disse: “Esta decisão… faz soar os alarmes para todos os
cuidadores e residentes do Ontário de que a sua liberdade religiosa e de consciência podem estar também em perigo.”
[18]

Uma coligação de líderes muçulmanos, judeus e cristãos reuniu-se com responsáveis governamentais em Março de
2018 para se opor ao procedimento de candidatura ao financiamento de empregos de Verão no Canadá que obriga a
que “tanto o emprego como o mandato fundamental da organização respeite os direitos humanos individuais no Canadá,
incluindo os valores subjacentes à Carta Canadiana de Direitos e Liberdades… [que inclui] direitos reprodutivos [ou seja,
o aborto]”.[19] Escreveram numa carta em Janeiro de 2018: “A promessa de uma sociedade livre e democrática é de que
não haja nenhum teste religioso ou ideológico ou condições para receber benefícios ou protecção governamental.”[20]
Uma contestação constitucional está marcada para ser apresentada ao Tribunal Federal em Junho de 2018.[21]

Incidentes
Os números dos crimes de ódio registados pela polícia em 2016 (os mais recentes disponíveis na altura em que
escrevemos) incluíam 221 crimes definidos como motivados por anti-semitismo. As organizações da sociedade civil
reportaram à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) 171 incidentes anti-semitas, com 160
ataques a propriedades, uma ameaça e 10 ataques violentos a pessoas.[22]
A Liga de Direitos Humanos de B’nai B’rith recebeu 1.728 relatos de incidentes anti-semitas em 2016, o que representa
um aumento de 26% em relação ao ano anterior e constitui o maior número de incidentes desde que a B’nai B’rith
começou a registar estes números.[23]
Os incidentes apenas no Ontário em 2016 incluíram: um homem que foi detido por ameaçar a comunidade
judaica em Junho; suásticas pintadas num painel publicitário em Julho; e uma suástica pintada na porta principal dacasa
de um rabino, em Novembro.[24]
Em Novembro de 2016, uma escola judaica, uma sinagoga e a casa de um rabino no Ottawa foram vandalizadas com
graffiti anti-semitas na mesma semana. Uma mesquita e uma igreja foram também atacadas.[25]
Vários graffiti anti-semitas, incluindo a frase “Hitler tinha razão”, foram pintados numa passagem superior de uma
autoestrada em Toronto. Estes incidentes foram reportados no Verão e no início do Outono de 2017.[26]
Sinagogas em Toronto, Edmonton, Montreal, Hamilton e Calgary receberam mensagens de ódio pelo correio em 2017.
As unidades de crimes de ódio da polícia nestas cidades coordenaram esforços para investigar os casos.[27]
Em Março de 2018, o proprietário de uma estação de serviço em Montreal pediu desculpa a um cliente judeu depois de
um funcionário ter insultado o homem com linguagem anti-semita. O funcionário foi despedido.[28]
Os números oficiais dos crimes de ódio registados pela polícia em 2016 incluíram 139 crimes contra
muçulmanos: o Conselho Nacional dos Muçulmanos Canadianos (NCCM) submeteu dados à OSCE sobre 43
incidentes anti-muçulmanos.[29]
O NCCM reporta que vários incidentes ocorreram em 2016: uma cabeça de porco foi deixada numa mesquita na cidade
do Quebeque em Junho; uma mulher muçulmana com véu na cabeça foi insultada, o véu foi-lhe tirado e cuspiram sobre
ela enquanto fazia compras no Ontário em Junho; uma pressão de ar foi usada, em Julho, para disparar pela janela de
uma mesquita no Ontário enquanto umas crianças estudavam no seu interior; uma mesquita de Vancouver foi alvo de
uma tentativa de fogo posto em Setembro; em Outubro, a porta de vidro de um centro islâmico em Calgary Sul foi
partida, um Corão queimado e uma carta de ódio foram deixados no centro; e, em Novembro, o director de uma
organização muçulmana com sede no Quebeque recebeu ameaças de morte.[30]
A 29 de Janeiro de 2017, Alexandre Bissonnette, um estudante universitário de 27 anos,[31] desatou aos tiros dentro do
Centro Cultural Islâmico do Quebeque durante as orações da noite. Seis homens foram mortos e cinco ficaram
gravemente feridos. A 28 de Março de 2018, Bissonnette confessou-se culpado de seis acusações de homicídio de
primeiro grau e de seis tentativas de homicídio.[32]
Um homem foi detido em Março de 2017 depois de ter sido enviada para os meios de comunicação de Montreal uma
carta com uma ameaça de bomba contra estudantes muçulmanos da Universidade de Concordia.[33]
O mesmo Centro Cultural Islâmico do Quebeque onde seis pessoas foram mortas a tiro em Janeiro de 2017
recebeu, em Julho de 2017, um pacote com um Corão profanado e uma nota a dizer que a comunidade
muçulmana deveria usar uma quinta de criação de porcos como cemitério.[34] Em Agosto, a viatura do presidente do
centro foi incendiada e as portas do centro foram manchadas com excrementos. [35]

Em Dezembro de 2017, um colombiano que foi confundido com um muçulmano foi espancado com um bastão
de basebol e insultado por um homem que gritava “ISIS” (referindo-se ao autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh) e
“terrorista”.[36]
Em Fevereiro de 2018, um sinal no exterior de um centro islâmico em construção foi marcado com graffiti a dizer mal do
ISIS.[37]
Os números oficiais de crimes de ódio registados pela polícia em 2016 incluíram 27 crimes motivados por preconceitos
contra cristãos.[38]
Um homem foi acusado de fogo posto e desacatos depois de atirar uma “pequena bomba de fogo” através da
janela de uma igreja em Toronto na manhã de Páscoa de 2017.[39]
Duas igrejas em Ontário foram vandalizadas com graffiti em Agosto de 2017, uma com uma mensagem racista e a
segunda com as palavras “Estado Islâmico”.[40]
Em Novembro de 2017, uma igreja na Columbia Britânica foi desfigurada com as palavras “Matem todos os
cristãos”, menos de uma semana depois de 26 pessoas terem sido mortas numa igreja baptista, no Texas. Foi o
segundo incidente de vandalismo numa semana.[41] Uma igreja na Columbia Britânica foi vandalizada com sangue falso
em Novembro de 2017 depois de ter sido alvo de vandalismo em Agosto.[42]
Uma pequena igreja de Nova Brunswick foi atacada por vândalos que partiram janelas, estragaram mobiliário, pisaram
hóstias e partiram o piano no final de Novembro de 2017.[43]
Na Páscoa de 2018, descobriram-se mensagens ordinárias anticristãos pintadas em duas igrejas católicas em Halifax.[44]

Perspectivas para a liberdade religiosa
As novas ou maiores restrições governamentais à liberdade religiosa durante o período em análise poderão ter um
impacto negativo nas religiões maioritárias e minoritárias nos próximos dois anos. Parece haver um
aumento do risco de intolerância social contra as minorias religiosas, alguma da qual pode ser uma reacção ao
terrorismo global ou aos conflitos geopolíticos atribuídos a grupos religiosos, bem como a sentimentos anti- imigração no
Canadá.
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