Relatório da liberdade religiosa

TRINDADE E TOBAGO
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 63.4%
Hindus : 24.3%
Muçulmanos : 6.4%
Agnósticos : 2.3%
Espiritistas : 1.4%
Bahá’ís : 1.2%
Outras : 1%

População
1.365.000

Superfície
5.127 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efectiva
No seu preâmbulo, a Constituição [1] afirma que Trindade e Tobago é fundada em princípios que reconhecem a
supremacia de Deus, a dignidade da pessoa humana e os direitos inerentes do indivíduo, e reforça que estes direitos
foram concedidos pelo criador.
O artigo 4º da Constituição também reconhece o direito à liberdade, a igualdade perante a lei, a protecção da lei, o
direito de os pais escolherem a educação dos seus filhos, a liberdade de consciência e culto, a liberdade de pensamento
e expressão, a liberdade de associação e a proibição de discriminação com base na raça, origem, cor, religião ou sexo.
O artigo 29º da Lei da Educação [2] afirma que ninguém pode ver recusado o acesso a uma escola pública por motivos
religiosos. A educação religiosa é autorizada nas escolas públicas. Caso os pais solicitem instrução religiosa para os
seus filhos, deve ser disponibilizado espaço no horário escolar para um grupo de fé que a queira prover, sendo a
participação estritamente voluntária.
O casamento muçulmano e o divórcio são regulamentados por lei.[3]
Os juramentos judiciais podem ser realizados sobre o Novo Testamento para os Cristãos e o Antigo Testamento para os
Judeus. Os que não pertencem a estas religiões podem fazer o juramento de outras formas.[4]
A lei proíbe os actos que promovam a hostilidade para com qualquer grupo por motivos religiosos.[5]
Os grupos religiosos devem registar-se junto das entidades governamentais e precisam de demonstrar que estão
activos. Para obterem o estatuto de isenção fiscal e serem autorizados a registar casamentos civis, devem registar-se
como organizações caritativas. Os missionários que pertençam a grupos religiosos registados estão autorizados a entrar

no país.[6]
O Governo financia actividades realizadas pela Organização Inter-Religiosa (IRO), que representa a maior parte dos
grupos religiosos. As escolas públicas não denominacionais e as escolas públicas com filiação religiosa recebem
subsídios estatais.[7]

Incidentes
Em 2017, dois locais de culto cristãos, incluindo uma igreja católica, foram assaltados em Sangre Grande.[8]
Em Fevereiro de 2018, o primeiro-ministro Keith Rowley disse que os acusados de acções criminais não deveriam alegar
que estão a ser discriminados pelas autoridades por motivos religiosos, afirmando que “ninguém neste país está acima
da lei”. Referiu também que “se os serviços de segurança tiverem informação” sobre “intenção criminal ou […] conduta
criminal”, devem “proteger o resto do país, independentemente” da religião.[9]
A polícia foi acusada de provocar membros da comunidade muçulmana numa manifestação a 11 de Março de 2018 num
estádio de Marabella. Os muçulmanos tinham-se reunido para protestar contra as implicações da proposta de lei antiterrorismo. Os polícias foram acusados de realizar excessivas buscas em viaturas e de realizarem uma busca corporal a
um segurança. Os polícias à paisana que realizaram a busca não mostraram qualquer identificação. No protesto, as
propostas de alteração da actual lei anti-terrorismo foram criticadas por se considerar que irão afectar os direitos
constitucionais. Fiaz Ali, um porta-voz no encontro, acusou as autoridades de intenção de incitar à islamofobia.[10]

Perspectivas para a liberdade religiosa
À semelhança do período 2014-16, no período em análise não foram vistos sinais de intolerância que sugiram que a
liberdade religiosa esteja em declínio.
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