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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM 
RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E APLICAÇÃO 
EFETIVA

A República da Coreia (Coreia do Sul) contrasta de forma 
gritante com a Coreia do Norte na sua proteção das liber-
dades políticas democráticas e da liberdade religiosa ou de 
crença. A Constituição garante a liberdade de consciência 
e a liberdade religiosa, e não reconhece nenhuma religião 
do Estado. As organizações religiosas e os trabalhadores 
religiosos estrangeiros não são obrigados a registrar-se e 
mantêm total autonomia. Há uma separação clara entre 
Igreja e Estado, e os únicos feriados religiosos são o Natal e 
o nascimento de Buda.

INCIDENTES
Segundo a investigação, não houve qualquer incidente 
em relação a liberdade religiosa ou de crença. No entanto, 
de acordo com o relatório da liberdade religiosa interna-
cional do Departamento de Estado Norte-Americano, a 
Coreia do Sul mantém uma política de serviço militar na-
cional obrigatório e não respeitou o princípio da objeção 
de consciência. Embora a liberdade religiosa não seja em 
geral prejudicada na Coreia do Sul, há aproximadamen-
te 600 objetores de consciência atualmente na prisão 
no país, devido à sua recusa em prestar serviço militar. 

Destes, alguns são motivados pelas suas convições reli-
giosas, incluindo 100 testemunhas de Jeová.[1]

PERSPECTIVAS PARA A 
LIBERDADE RELIGIOSA

A Coreia do Sul é um país com diversidade religiosa signifi-
cativa, onde a Igreja Católica representa aproximadamente 
11% e desempenha um papel ativo na sociedade. Em 2014, o 
Papa Francisco visitou o país e beatificou 124 mártires católi-
cos coreanos que foram vítimas de perseguição religiosa no 
séc. XIX. Este país que outrora foi palco de guerra e de perse-
guições horríveis, e que constitui metade de uma península 
separada devido a um conflito, tornou-se uma fortaleza da 
liberdade e da democracia na Ásia.

[1] Departamento de Estado Norte-Americano, International Religious Freedom Report 
2014 (http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper).
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