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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM
RELAÇÃO À LIBERDADE
RELIGIOSA E APLICAÇÃO
EFETIVA
A Constituição garante a proteção dos direitos e liberdades
fundamentais do indivíduo, independentemente da raça,
origem, opinião política, cor, credo ou sexo, sujeito ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros e pelo interesse
público. A Constituição também garante a liberdade de consciência (artigo 11º).
Ninguém pode ter a sua liberdade de consciência limitada,
incluindo a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa,
a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de
manifestar e propagar a própria religião ou crença através do
ensino e da prática, individual ou coletivamente, em público
ou em privado.
Cada comunidade religiosa tem direito, a suas próprias despesas, a estabelecer e manter estabelecimentos de ensino.
Além disso, relacionado com a liberdade de consciência e
com a liberdade religiosa, a Constituição define a discriminação como sendo o tratamento diferenciado das pessoas com
base na raça, origem, cor ou credo.
A Constituição também afirma que nenhuma pessoa com
mais de 18 anos pode ser forçada a receber educação

religiosa sem o seu consentimento, seja numa escola, no
serviço militar ou na prisão.[1]

INCIDENTES
Foram levantadas questões relacionadas com um projeto de
alojamento destinado apenas a muçulmanos em Clermont,
St. James, que inclui uma mesquita e um centro comunitário. Ao responder às questões sobre o projeto, Abdulsamad
Pandor disse que ele seria regido pelas mesmas normas que
as dos bairros residenciais próximos.[2]

PERSPECTIVAS PARA A
LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram observados atos de intolerância durante o período em consideração, exceto alguma discriminação positiva.
Em comparação com o período abrangido pelo relatório de
2014, as perspectivas para a liberdade religiosa melhoraram.

[1] http://www.gov.bb/government-main/constitution-of-barbados/ (acessado em 1 de
Março de 2016).
[2] https://barbadosfreepress.wordpress.com/2014/09/21/muslim-only-housingdevelopment-in-barbados-no-christians-or-jews-allowed-to-purchase-homes-in-newcommunity/ e a história original http://www.nationnews.com/nationnews/news/56635/
muslim-project (acessado em 4 de Março de 2016).
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