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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM 
RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E APLICAÇÃO 
EFETIVA

Embora um referendo, em 2012, tenha aprovado um esbo-
ço de uma nova Constituição, a versão final ficou parada no 
Parlamento e o seu futuro permaneceu incerto.[1] 

A atual Constituição estabelece a Igreja Luterana Evangélica 
como Igreja nacional e concede-lhe apoio e proteção es-
tatal.[2]  A Constituição garante ao povo o direito de formar 
associações religiosas e a praticar a própria religião de acordo 
com as próprias crenças. No entanto, nada pode “ser prega-
do ou praticado que seja prejudicial para a boa moral ou a 
ordem pública.”[3] 

Os grupos religiosos e as organizações humanistas seculares 
candidatam-se junto do Ministério do Interior para obter o 
reconhecimento e registro, sendo as candidaturas analisadas 
por um painel de quatro membros. Os grupos religiosos e as 
organizações humanitárias seculares registrados recebem 
subsídios estatais com base no número de membros. Cada 

[1]  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/icelands-pots-and-pans-
revolution-lessons-from-a-nation-that-people-power-helped-to-emerge-from-
its-10351095.html

[2]  Constitution of the Republic of Iceland, Article 62

[3]  Constituição da República da Islândia, artigo 63

pessoa com 16 anos de idade ou mais deve pagar um “impos-
to eclesiástico” para a respectiva organização. Se não houver 
filiação oficial, o imposto é pago à Universidade da Islândia.[4]

A Constituição também prevê que cada pessoa é igual pe-
rante a lei, independentemente da religião, nenhuma pessoa 
“pode perder os seus direitos civis ou nacionais com base na 
sua religião, e ninguém pode recusar-se por razões religiosas 
a desempenhar qualquer dever civil aplicável em geral.”[5]

Minorias religiosas

Em 2014, a empresa Market and Media Research realizou 
uma sondagem de opinião sobre até que ponto as pessoas 
apoiavam ou se opunham à construção de locais de culto na 
Islândia por várias organizações religiosas. Dos que respon-
deram, 64,4% apoiavam e 9,5% eram contra a construção de 
novas igrejas pela Igreja da Islândia; 49,2% eram a favor da 
associação pagã Ásatrú, enquanto 11,1% se opunham a ela; 
36,5% apoiavam um templo budista; 33,1% eram contra a 
construção de uma segunda igreja ortodoxa russa; 42,4% dos 
inquiridos eram contra e 29,7% eram a favor da construção 
de uma mesquita na Islândia.[6] 

[4]  Constituição da República da Islândia, artigo 64: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index.htm#wrapper

[5] Constituição da República da Islândia, artigos 64 e 65

[6] http://grapevine.is/news/2014/10/08/about-42-against-mosque-in-iceland/
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INCIDENTES

Em janeiro de 2016, após os ataques terroristas de Paris, um 
deputado recomendou que fossem realizadas verificações de 
antecedentes a todos os muçulmanos na Islândia. O Ministro 
do Interior reagiu enfatizando a necessidade de respeitar to-
dos os cidadãos.[7]

O conselho municipal de Reiquiavique concordou em dar um 
terreno à Associação Muçulmana Islandesa para a construção 
de uma mesquita em setembro de 2013. Em novembro de 
2015, o presidente Ólafur Ragnar Grimsson expressou cons-
ternação e choque pelo fato do Governo da Arábia Saudita 
pretender financiar a construção de uma mesquita na 
Islândia, doando um milhão de dólares. O presidente expres-
sou a preocupação de que esse financiamento alimentasse 
o Islã radical na Islândia.[8] Uns dias após o discurso do presi-
dente, o Centro Cultural Islâmico da Islândia foi vandalizado.[9] 
Aproximadamente na mesma altura, uma mulher muçulma-
na, em Reiquiavique, relatou ter sido recusada como inquilina 
devido à sua religião.[10]

PERSPECTIVAS PARA A 
LIBERDADE RELIGIOSA

No período em análise não houve outros incidentes ou de-
senvolvimentos negativos relatados em relação à liberdade 
religiosa na Islândia, mas, com base em sondagens de opi-
nião e nos incidentes acima referidos, parece que poderá 
haver um aumento da intolerância social para com algumas 
minorias religiosas.

[7] http://icelandreview.com/news/2015/01/15/interior-minister-muslims-must-be-left-peace

[8] http://icelandmag.visir.is/article/president-iceland-fears-saudi-arabian-funding-
reykjavik-mosque-will-fuel-muslim-extremism

[9] http://icelandreview.com/news/2015/11/23/islamic-center-iceland-vandalized

[10] http://www.dv.is/frettir/2015/11/22/rasismi-islandi-marwa-fekk-ekki-ad-leigja-
ibud-thvi-hun-er-muslimi/


