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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM
RELAÇÃO À LIBERDADE
RELIGIOSA E APLICAÇÃO
EFETIVA
A Constituição garante a liberdade religiosa e de consciência,
que inclui o direito a professar e praticar uma religião, a expressar as próprias crenças e a pertencer ou não a uma comunidade
religiosa. A Constituição proíbe a discriminação baseada na religião.[1] “A violação da santidade da religião” é contrária à lei.[2]
A Lei da Liberdade Religiosa governa o reconhecimento das
comunidades religiosas. As comunidades reconhecidas são elegíveis recebendo fundos públicos. As comunidades religiosas
registradas incluem a Igreja Evangélica Luterana da Finlândia, a
Igreja Ortodoxa da Finlândia e outras comunidades, como por
exemplo a Igreja Católica, as Testemunhas de Jeová, a Igreja
Evangélica Livre e os Adventistas do Sétimo Dia.[3]
A Igreja Evangélica Luterana tem um estatuto especial como
instituição perante o direito público e tem direito exclusivo para tomar a iniciativa de alterações à Lei da Liberdade
Religiosa.[4] Os membros da Igreja Evangélica Luterana ou

da Igreja Ortodoxa devem pagar um imposto para a igreja
ou formalmente terminar a sua pertença como membro. A
Igreja Evangélica Luterana e a Igreja Ortodoxa devem manter
os cemitérios e manter registros de nascimentos, casamentos
e mortes para o Estado.[5]
Os alunos que pertençam a uma comunidade religiosa reconhecida recebem educação religiosa de acordo com as
convicções das suas famílias, enquanto os outros têm aulas
de ética. Cantar hinos tradicionais em celebrações escolares
e no Natal não é considerado prática da religião e, por isso, é
permitido para preservar a cultura finlandesa. Há um número
reduzido de escolas privadas religiosas.[6]
Há restrições legais ao abate de animais, mas a lei permite
algum abate religioso, desde que os animais sejam mortos
e atordoados simultaneamente. Os líderes das comunidades
muçulmana e judaica opuseram-se às restrições.[7]
A objeção de consciência ao serviço militar por razões religiosas é permitida, desde que os objetores realizem um
serviço cívico alternativo. Não prestar este serviço pode
resultar em prisão. Apenas as Testemunhas de Jeová estão
isentas do serviço militar e do serviço cívico.[8]

[5] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2014&dlid=238378
[1] http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnonvapaus/?lang=en

[6] http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/opetus/?lang=en

[2] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2014&dlid=238378

[7] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2014&dlid=238378

[3] http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnolliset_yhdyskunnat/?lang=en

[8] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2014&dlid=238378

[4] http://www.minedu.fi/OPM/Kirkollisasiat/uskonnolliset_yhdyskunnat/?lang=en
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Em geral, não há restrições ao uso de vestuário ou símbolos religiosos. Não há proibições contra o uso de véus.[9] Em
fevereiro de 2014, os sindicatos nacionais de motoristas de
ônibus e as empresas de coletivos concordaram que um turbante sikh podia ser usado pelos motoristas no trabalho.[10]

INCIDENTES
Em relação aos relatos de incidentes relacionados com as minorias religiosas, deve referir-se que, como a etnia e a religião
estão muitas vezes estreitamente interligadas, pode ser difícil
determinar se um incidente é motivado por racismo, xenofobia ou intolerância religiosa.
Os números oficiais relatados pela Organização de Segurança
e Cooperação na Europa e o Gabinete para as Instituições
Democráticas e os Direitos Humanos (OSCE/ODIHR na sigla
inglesa) no seu relatório de crimes de ódio de 2014 incluem setenta e um “crimes de ódio antirreligioso”, incluindo trinta e um
ataques físicos, oito casos de danos de propriedade ou vandalismo, dezoito casos de ameaças, três casos de perturbação da
paz, quatro roubos e sete outros crimes. Os dados disponibilizados não classificam os incidentes por fé. As forças policiais não
relataram qualquer incidente com motivações religiosas.[11]

A construção de uma grande mesquita em Helsínquia foi
aprovada pelo vice-presidente da câmara e pela Rede de
Assuntos Muçulmanos em 2015.[15] Contudo, foram levantadas preocupações com o potencial financiamento do
Governo do Barém e se a mesquita seria gerida por muçulmanos finlandeses ou por imãs de fora de Finlândia.[16] De
acordo com o relatório da SETA, houve pelo menos uma manifestação contra o projeto da mesquita administrada pela
organização não governamental Liga da Defesa Finlandesa
(Contra o Islamismo radical, pela liberdade e a democracia).
E o ramo juvenil do Partido Finlandeses Verdadeiros publicou
uma declaração contra a mesquita.

PERSPECTIVAS PARA A
LIBERDADE RELIGIOSA
Parece que não houve um aumento ou novas restrições governamentais significativas à liberdade religiosa durante o
período em análise.

Cristianismo
De acordo com os Serviços de Imigração Finlandeses, metade
dos pedidos de asilo de 2014 submetidos por iranianos basearam-se na sua conversão ao Cristianismo e argumentavam
que os convertidos enfrentavam acusações de apostasia no
Irã.[12] Alguns políticos finlandeses apelaram a que seja dada
preferência aos cristãos perseguidos na seleção de refugiados de acordo com a cota da União Europeia.[13]

Islamismo
O Relatório Europeu da Islamofobia de 2015, da Fundação
para a Investigação Política, Econômica e Social (SETA) sediada em Ancara, diz: “A Islamofobia está aumentando de forma
alarmante em todo o discurso público, incluindo comunicação
social, política e sobretudo no reino do ciberespaço e das redes
sociais. Outra investigação acadêmica citada neste relatório revelou que a Islamofobia é uma das razões para a radicalização
muçulmana e a razão pela qual alguns muçulmanos decidem
abandonar a Finlândia e mudar-se para a Síria.”[14]

[9] http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_FINLAND.pdf
[10] http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm?year=2014&dlid=238378
[11] http://hatecrime.osce.org/finland?year=2014
[12] http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/
iranian_christian_converts_frequently_arrested_and_questioned_61876
[13] http://yle.fi/uutiset/rasanen_more_selective_choices_possible_for_quota_
refugees/7232600
[14] http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_FINLAND.pdf
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[15] http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_FINLAND.pdf
[16] http://yle.fi/uutiset/finnish_muslims_broadly_back_helsinki_mosque__but_
question_funding_sources/8415109

