Relatório da liberdade religiosa

Estados Unidos Da América
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 77.7%
Agnósticos : 15.3%
Judeus : 1.7%
Muçulmanos : 1.4%
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Outras : 2.6%

População

Superfície

324.119.000

9.833.517 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
A primeira emenda da Constituição dos EUA garante a liberdade religiosa, afirmando que “o Congresso não fará
nenhuma lei relativa ao estabelecimento de uma religião ou à proibição do livre exercício desta.”[1] A 14ª emenda da
Constituição garante a protecção igual das leis e o direito ao procedimento adequado para “todas as pessoas nascidas
ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição”,[2] incluindo todas as pessoas religiosas e não
religiosas. O artigo 6º da Constituição diz que “nenhum teste religioso pode alguma vez ser exigido como qualificação
para qualquer cargo ou lugar público nos Estados Unidos”.[3] As constituições dos 50 Estados têm mandados
semelhantes.
Colectivamente, estas disposições constitucionais estaduais e federais garantem o exercício livre da religião a todos os
indivíduos e comunidades religiosas e proíbem uma religião estabelecida. Tal como refere o Juiz do Supremo John
Roberts, o Governo nacional “só possui poderes limitados; os estados e as pessoas mantêm os restantes”.[4] A
Declaração de Direitos federal e as várias declarações de direitos estaduais servem o mesmo fim: garantir que os
indivíduos e os grupos têm soluções legais quando os governos usurpam direitos fundamentais específicos que existem
antes do Estado e, por isso, não são criados pelo estado. O primeiro desses direitos é o livre exercício da religião. O
papel do Governo é reconhecer, proteger e encorajar o livre exercício da religião na vida pública, em parte proibindo o
estabelecimento estatal da religião.
A garantia do livre exercício da religião e a proibição do estabelecimento e dos testes religiosos para cargos públicos
funcionam para limitar o poder e alcance do estado. Além de incentivarem contribuições para o “bem comum” por parte
de instituições religiosas no âmbito da sociedade civil americana tradicionalmente vigorosa, incluindo hospitais e clínicas,
universidades, escolas primárias e secundárias, orfanatos, serviços de imigração, lares para os doentes e os idosos,

sopas dos pobres, etc. Um estudo calcula que a religião contribui com € 1.046 milhões para a economia norte-americana
todos os anos, o que é mais do que as receitas anuais das 10 maiores empresas tecnológicas combinadas e “tornaria a
religião dos EUA na 15ª maior economia nacional no mundo”.[5]
Além das disposições constitucionais acima identificadas, os seguintes estatutos, listados por ordem cronológica, estão
incluídos no quadro legal da liberdade religiosa nos Estados Unidos:
– A Lei dos Direitos Civis de 1964 proíbe a discriminação “com base na raça, cor, religião, origem ou sexo”. O nº 7 desta
lei “requer que os empregadores acomodem razoavelmente as práticas religiosas sinceras dos candidatos e
colaboradores, excepto se isso impuser dificuldades inaceitáveis no funcionamento do negócio do empregador”.[6]
– A Lei da Restauração da Liberdade Religiosa de 1993 afirma que “o Governo não irá sobrecarregar substancialmente
o exercício da religião de uma pessoa mesmo que essa carga resulte de uma regra de aplicabilidade geral”. Os únicos
casos em que o Governo está autorizado a “sobrecarregar substancialmente o exercício da religião de uma pessoa” é se
“a aplicação da carga à pessoa (1) for no cumprimento de um interesse premente do Governo; e (2) for o meio menos
restritivo para cumprir esse interesse premente do Governo”. Vinte e um estados também promulgaram Leis da
Restauração da Liberdade Religiosa.[7]
– A Lei do Uso Religioso da Terra e das Pessoas Institucionalizadas de 2000 proíbe regulamentação de uso
discriminatório da terra contra “uma pessoa, incluindo uma assembleia ou instituição religiosa” e garante o livre exercício
da religião às pessoas institucionalizadas.

Incidentes
Nos últimos anos, tem havido um aumento dos níveis de violência e discriminação reportada contra minorias religiosas
nos Estados Unidos, particularmente muçulmanos e judeus. O mais recente relatório de Estatísticas de Crimes de Ódio
do FBI mostra que foram reportados 1.538 “crimes de ódio motivados por violência religiosa” por autoridades policiais em
2016. Cerca de 55% dos crimes foram classificados como anti-judeus, enquanto aproximadamente 25% foram
classificados como anti-islâmicos.[8]
Este e anteriores relatórios do FBI mostram uma tendência preocupante nos Estados Unidos. Desde 2014, o número de
“crimes de ódio” reportados motivados por preconceito religioso aumentou cerca de 41%. Exemplos destes crimes
incluem agressão, intimidação e vandalismo de propriedades. A proporção de crimes motivados por violência religiosa
que são classificados como anti-islâmicos aumentou em mais de oito% durante o mesmo período de tempo. De forma
mais geral, a proporção de todos os incidentes caracterizados como sendo motivados por preconceito religioso
aumentou nos últimos dois anos. Os incidentes motivados por preconceito religioso são agora a segunda categoria mais
reportada, ficando apenas atrás dos incidentes motivados por preconceito racial e ultrapassando os motivados por
preconceito sobre a orientação sexual.[9] O facto de estes números não reflectirem os crimes ou incidentes de
discriminação motivados por preconceito religioso que não são reportados todos os anos não deve ser tomado de ânimo
leve.

A existência destas tendências perturbadoras na violência e discriminação é ainda mais substanciada pelas sondagens
de opinião às minorias religiosas, além dos relatos sobre o número de grupos activos nos Estados Unidos cujo
preconceito contra a religião em geral ou contra religiões específicas é característico das suas visões extremistas. Os
crimes contra muçulmanos alcançaram o nível mais elevado desde o rescaldo dos ataques do 11 de Setembro de 2001.
O número de grupos anti-muçulmanos nos Estados Unidos triplicou em 2016.[10] Num estudo de 2017 do Pew Research
Center, 75% dos muçulmanos americanos concordaram que há “muita discriminação contra os muçulmanos nos
Estados Unidos”, enquanto 50% concordaram que “nos últimos anos, ser muçulmano nos Estados Unidos tornou-se
mais difícil”.[11] O “American Muslim Poll 2017” do Institute for Social Policy and Understanding reporta igualmente que
“os muçulmanos são o grupo religioso com mais probabilidade de reportar discriminação religiosa no ano passado”, com
60% dos muçulmanos inquiridos a reportarem esse tipo de discriminação em 2016-2017.[12]
As situações específicas de violência e discriminação anti-muçulmana e anti-judia nos últimos anos incluem o homicídio
de um imã e do seu assistente em Nova Iorque, múltiplos casos de fogo posto contra mesquitas na Florida, Texas e no
estado de Washington, “ondas de ameaças de bomba contra a comunidade judaica” e múltiplos incidentes envolvendo a
profanação de pedras tumulares em cemitérios judaicos.[13]
Uma tendência igualmente perturbadora nos Estados Unidos é o declínio do apoio ao livre exercício da religião na vida
pública, em especial para a expressão de perspectivas religiosas não violentas que se tornaram recentemente pouco
populares. Num relatório de 2016 da US Commission on Civil Rights (USCCR), uma instituição criada pelo Congresso
para garantir a protecção dos direitos civis de todos os americanos, o presidente Martin Castro escreveu que
“expressões como ‘religious liberty’ e ‘religious freedom’ não vão significar nada excepto hipocrisia enquanto
continuarem a ser códigos para discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã
ou qualquer forma de intolerância”. O Sr. Castro continua, dizendo: “tal como no passado, a religião está a ser usada
como arma e como escudo por aqueles que procuram recusar aos outros a igualdade”, e compara em linhas gerais os
argumentos da liberdade religiosa no discurso político e jurídico de hoje em dia com os que eram usados para justificar a
escravatura e as leis Jim Crow nos séculos anteriores.[14]A USCCR, criado no alvorecer do movimento dos direitos civis
em 1957, descreve-se a si própria como “uma agência independente, bipartidária, de investigação, federal”, cuja “missão
é informar o desenvolvimento de políticas nacionais de direitos civis e valorizar o cumprimento das leis federais de
direitos civis”.[15]
As perspectivas do Sr. Castro, expressas numa publicação oficial do Governo dos EUA, são representativas de um
movimento cultural cada vez mais visível na América para marginalizar e excluir do discurso público as ideias e
argumentos das comunidades religiosas americanas de longa data. Um reflexo recente desta tendência pode ser visto
na decisão 5-4 do Supremo Tribunal no caso Obergefell v. Hodges (2015), que declarou um novo direito ao casamento
entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Esta decisão pôs efectivamente fim ao debate sobre o casamento entre
pessoas do mesmo sexo numa altura em que apenas 17 dos 50 estados tinha tomado medidas para reconhecer este
casamento, e as sondagens mostravam que 39% dos adultos americanos se opunham ao casamento entre pessoas do
mesmo sexo, incluindo 66% de protestantes negros e 76% de protestantes evangélicos brancos.[16] O Juiz do Supremo
John Roberts, que escreveu mostrando-se contra, chamou à decisão “um acto de vontade, não de julgamento legal. O
direito que ela anuncia não tem base na Constituição ou no precedente deste tribunal.” O Juiz do Supremo e três outros
juízes que votaram contra avisaram que o livre exercício da religião estava em perigo com a decisão e que era provável
que as vozes religiosas tradicionais fossem silenciadas porque elas não estavam alinhadas com as visões do tribunal.[17]
Este caso reflecte uma tendência cultural mais alargada nos Estados Unidos para retirar a legitimidade das perspectivas
religiosas tradicionais sobre sexualidade, casamento, direitos humanos e outros assuntos legais e de política pública. A
tendência mina a cláusula de não elaboração de testes religiosos do artigo 6º e da Primeira Emenda, ambos escritos
para proteger todas as ideias religiosas e actores na vida pública, baseada na convicção de que o envolvimento da
religião na praça pública é necessário para a saúde da democracia americana. A tendência ameaça a liberdade dos
Cristãos, Muçulmanos, Judeus e dos aderentes de outras tradições religiosas, que estão cada vez mais condenados
quando lutam por leis e políticas públicas em pé de igualdade com os seus pares mais liberais e/ou seculares. E reflecte

um movimento anti-pluralista na vida política e social americana que representa uma séria ameaça à liberdade religiosa
e à própria democracia.
Os Estados Unidos testemunharam incidentes de terrorismo relacionado com a religião. Em 2016, dos nove incidentes
com mortes que foram classificados como terrorismo pela Global Terrorism Database, quatro foram cometidos por
extremistas jihadistas ou muçulmanos.[18]O ataque mais mortífero foi a 12 de Junho de 2016, um ataque ao Pulse
Nightclub em Orlando, Florida, cometido por Omar Mateen, que jurou lealdade ao Daesh (ISIS). Em 2017, oito pessoas
foram mortas e mais de 12 ficaram feridas num ataque realizado por Sayfullo Habibullaevic Saipov. Saipov conduziu um
camião contra peões perto do World Trade Center, em Nova Iorque. Uma nota encontrada no camião indicava que o
ataque tinha sido realizado em nome do Daesh.[19]

Perspectivas para a liberdade religiosa
As perspectivas para a liberdade religiosa nos Estados Unidos nos próximos anos são mistas. Por um lado, a
administração Trump disponibilizou apoio retórico consistente para a protecção da liberdade religiosa. Esta retórica tem
sido acompanhada por certas acções potencialmente frutíferas, incluindo uma ordem executiva presidencial dizendo ao
Procurador-Geral que emita orientações sobre a interpretação da lei federal da liberdade religiosa. As orientações
resultantes incluem “20 princípios fundamentais que as agências administrativas e os departamentos executivos podem
pôr em prática para garantir que as liberdades religiosas dos americanos estão legalmente protegidas”[20] e levou à
criação de uma Divisão de Consciência e Liberdade Religiosa no Departamento de Saúde e Serviços Humanos.[21]
Estas medidas federais, incluindo apoio renovado do Departamento de Justiça para casos judiciais que lidam com
liberdade religiosa, inspiram alguma esperança. Na medida em que aumentam a liberdade religiosa de todos os
cidadãos e grupos americanos, elas podem produzir pelo menos um abrandamento a curto prazo das tendências
negativas acima citadas.
Na sociedade civil americana, há um reconhecimento da necessidade de abordar a crescente polarização em torno das
questões de liberdade religiosa. A Conferência Episcopal católica representa um dos actores principais que trabalham
para proteger e promover a liberdade religiosa nos Estados Unidos hoje em dia. Os bispos votaram em Junho de 2017
para tornar permanente o seu Comité para a Liberdade Religiosa. Eles são grandes defensores da promoção e defesa
da liberdade religiosa na lei e nas políticas, incluindo através da divulgação de materiais educativos substantivos.
Contudo, mantêm-se inúmeras razões devido às quais os americanos religiosos e não religiosos devem estar
preocupados com o futuro da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Uma razão central é o aumento da violência e
discriminação contra não cristãos, que ocupou lugar nos grupos extremistas anti-muçulmanos e anti-judeus, como por
exemplo o movimento nacionalista branco, tendo-se tornado cada vez mais visível e vocal no palco nacional, de que o
exemplo mais infame é o protesto em Charlottesville, Virginia, em Agosto de 2017.[22] A incapacidade do presidente
Trump e de outros responsáveis a todos os níveis do Governo de condenar, inequivocamente e consistentemente,
aqueles actos de violência e discriminação prejudica gravemente a liberdade religiosa nos Estados Unidos. O aumento
da normalização da retórica anti-muçulmana na vida política americana, combinada com a propagação de relatos
imprecisos e preconceituosos na comunicação social que humilham grupos religiosos inteiros, minorias e maiorias, só
vai servir para aumentar estes padrões no futuro próximo.[23]

Vista numa perspectiva de longo prazo, a protecção e promoção da liberdade religiosa nos Estados Unidos estão numa
encruzilhada crítica. O entendimento americano da liberdade religiosa reconhece o valor que a religião tem para os
indivíduos e para a sociedade em geral, incluindo os benefícios espirituais e públicos que ajudam a fazer evoluir o bem
comum. Fundamental para este entendimento é a ideia de que a religião merece protecção especial, tanto ao nível da
consciência individual como ao nível da acção pública, para todos os indivíduos e todas as comunidades religiosas, para
que todos se possam envolver igualmente na acção de inspiração religiosa na praça pública. Este entendimento da
liberdade religiosa é um pilar da experiência americana na democracia e tem feito contribuições substanciais para o
sucesso do país nos últimos dois séculos e meio.
A liberdade religiosa é necessária para a saúde da democracia americana e qualquer declínio na liberdade religiosa
pode ser prejudicial para a sociedade americana. Se os americanos religiosos e não religiosos de todas as faixas não
tomarem medidas para proteger esta liberdade, ela pode acabar por se perder.
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