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Relatório da liberdade religiosa

Azerbaijão
Discriminação / Inalterado

Religião

População

Superfície

9.868.000

86.600 Km2

Muçulmanos : 95.2%
Cristãos : 3.2%
Agnósticos : 1.3%
Outras : 0.3%

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efetiva
Embora a Constituição do Azerbaijão reconheça o direito à livre expressão religiosa,[1] de fato este direito é limitado por
outras leis.
A Lei da Religião de 2009 requer que as organizações religiosas se registrem e definam um sistema restrito de censura
a toda a literatura religiosa importada, vendida e distribuída no país.[2]
A 15 de maio de 2017, o Parlamento do Azerbaijão aprovou alterações que permitem que os cidadãos azeris e os
estrangeiros nacionalizados que receberam instrução religiosa em outros países realizem cerimônias islâmicas no país
(algo que o Parlamento tinha proibido em outubro de 2016), desde que tenham autorização do Conselho Muçulmano do
Cáucaso (CMC). A pedido deste órgão religioso, os azeris podem agora ser enviados para estabelecimentos de ensino
religioso estrangeiros e o intercâmbio de estudantes e professores entre essas instituições é agora permitido. A
propaganda religiosa por parte dos estrangeiros é proibida, exceto se tiverem sido convidados por uma instituição
religiosa.[3]
No âmbito de outras alterações aprovadas em outubro de 2016, qualquer organização religiosa considerada culpada de
extremismo pode ser dissolvida imediatamente.[4] As alterações à Lei da Cidadania introduzidas em dezembro de 2016
preveem que o envolvimento em ações religiosas extremistas ou treino militar com motivação religiosa em outros países
constituem razões para perder a cidadania azeri.[5]

Em março de 2017, os legisladores azeris também tomaram medidas para regulamentar o uso da internet, proibindo a
publicação de material que promova a violência, o extremismo religioso, ou o terrorismo, além do ódio étnico, racial ou
religioso.[6]
Em um referendo realizado em setembro de 2016, foram aprovadas grandes alterações constitucionais que mudaram o
equilíbrio de poder a favor da presidência, em particular aumentando o mandato presidencial de cinco para sete anos e
dando ao presidente o direito de dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas.[7] Algumas mudanças
introduzidas pelo referendo – como por exemplo restrição do direito à liberdade de reunião por razões de “ordem e moral
públicas” e o direito de propriedade por razões de “justiça social” – levantaram receios de que poderiam ser usados
contra as minorias religiosas.

Incidentes
O Azerbaijão trabalhou muito para construir uma imagem de país multicultural no qual os membros de vários grupos
étnicos e religiosos vivem em paz e harmonia.[8] Se isso é verdade para os grupos religiosos vistos como tradicionais e
para os grupos religiosos associados ao CMC – o Papa Francisco também elogiou as boas relações institucionais e interreligiosas durante a sua visita em outubro de 2016 – a situação é diferente para os grupos não tradicionais. Isto aplica-se
em especial a algumas confissões protestantes, às testemunhas de Jeová e aos muçulmanos que atuam fora do âmbito
do CMC. De acordo com o Report on Religious Freedom de 2017 da Comissão Americana da Liberdade Religiosa
Internacional, o estado da liberdade religiosa no Azerbaijão deteriorou-se em 2016 e houve maior repressão de
atividades religiosas independentes.[9] Para os grupos não tradicionais, o registro legal é difícil.
No entanto, há aspectos positivos que vale a pena mencionar, como por exemplo o registro da Sociedade Bíblica em
outubro de 2016, depois de um período de espera de 20 anos. Apesar disso, é pouco claro que tipo de livros a
Sociedade Bíblica vai ser autorizada a publicar.[10]De fato, está em vigor um sistema muito restritivo de censura no país.
Toda a literatura religiosa publicada no Azerbaijão ou importada deve ser autorizada pelo Comité Estatal de Obras de
Organizações Religiosas, que também especifica um número máximo de exemplares. O Antigo Testamento, escritos do
teólogo turco Said Nursi e várias publicações das testemunhas de Jeová ainda estão entre os livros proibidos.[11]
As inspeções são frequentes e meticulosas. Entre o final de outubro e o início de novembro de 2016, 26 livrarias e seis
casas foram inspecionadas e foi apreendida literatura religiosa não autorizada.[12] Na cidade de Baku, as inspeções a
livrarias continuaram até dezembro, incluindo a uma livraria cristã onde foram apreendidos 396 livros (todos eles com
autorização de distribuição ou aguardando aprovação). Os procedimentos administrativos contra esta livraria foram mais
tarde cancelados e o material apreendido acabou por ser devolvido. Em abril de 2017, a livraria em questão obteve
finalmente uma licença para vender livros e outros artigos religiosos, depois de se ter pedido a licença há oito anos.[13]
Em 2017, vários proprietários de livrarias foram multados em 2.000 manats (€1.100), o equivalente a cerca de quatro
meses de salário médio, por venderem textos religiosos sem autorização estatal prévia.[14]
Muitos fiéis também foram multados por realizarem encontros religiosos, na maior parte dos casos com multas de 1.500
manats (€825).[15]
O Reverendo Hamid Shabanov e o seu colaborador Mehman Agamemedov da Igreja Batista de Aliabad – que tenta
obter o registro estatal desde meados da década de 1990 – foram multados pela mesma quantia em dezembro de 2016
por realizarem um encontro religioso em uma casa privada.[16]
Vinte e um muçulmanos de Quba foram também multados em 1.500 manats cada por participarem em um encontro não
autorizado em março de 2017.[17] Shahin Ahmadov, outro muçulmano, foi multado na mesma quantia depois de ser visto
em abril de 2017 lendo as obras do teólogo Said Nursi durante um piquenique com três amigos nas montanhas.[18]

As forças policiais também perseguem as testemunhas de Jeová.[19]
Em termos de desenvolvimentos positivos, no dia 8 de fevereiro de 2017 o Supremo Tribunal absolveu Irina
Zakharchenko e Valida Jabrayilova, duas testemunhas de Jeová detidas em fevereiro de 2015 e mantidas na prisão
durante 11 meses, acusadas de distribuírem literatura religiosa sem permissão estatal. O tribunal concedeu-lhes
indenizações por detenção ilegal.[20]
As autoridades estatais sujeitaram as comunidades muçulmanas a mais restrições. As únicas comunidades que estão
autorizadas a existir legalmente pertencem ao CMC, que supervisiona as suas atividades, incluindo formação e
nomeação de imãs, monitoria regular de sermões e organização de peregrinações a Makkah.[21]
Muitas mesquitas foram fechadas nos últimos anos, tanto por não estarem registradas como por outras razões (por
exemplo por violação dos regulamentos de segurança). Em julho de 2016, as autoridades fecharam finalmente a
mesquita de Lezgin, na parte antiga da cidade de Baku,[22] e a mesquita sunita Omar bin Khattab em Qobustan, que
esteve ativa durante 25 anos. Ahmad Simirov, proprietário do terreno no qual a mesquita Omar bin Khattab se
encontrava e que também foi o seu imã, foi multado em 1.500 manats (€825) por liderar uma organização religiosa não
registrada.[23] A mesquita histórica xiita de Haji Javad em Baku foi demolida na noite de 1º de julho de 2017, depois de
inúmeras tentativas por parte dos fiéis para a salvar.[24]
O Azerbaijão seguiu a Turquia no lançamento de uma investigação criminal contra os apoiantes do místico islâmico
Fethullah Gulen, na sequência do golpe na Turquia.[25] A investigação terminou com a detenção de várias pessoas que
se acredita estarem ligadas ao movimento, incluindo Faiq Amirli, um líder proeminente do partido da oposição Frente
Popular do Azerbaijão, e editor-chefe do jornal Azadlig, que foi detido em julho de 2017. Amirli foi condenado a três anos
e três meses de prisão, mas a sua sentença acabou por ser suspensa.[26] Na Universidade de Qafqaz, considerada uma
das melhores instituições de ensino superior do país, o pró-reitor e 50 membros da faculdade foram demitidos por
ligações ao clérigo turco.[27]
Em janeiro de 2017, 17 pessoas ligadas ao Movimento Unidade Islâmica, incluindo o líder Taleh Bagirov, receberam
longas penas de prisão. Foram todos detidos após uma vistoria da polícia em Nardaran em novembro de 2015.[28]
Quatorze dos condenados foram libertados em setembro de 2017.[29]
Em julho de 2017, o imã xiita Sardar Babayev de Masalli foi o primeiro muçulmano a ser condenado por liderar as
orações de sexta-feira, apesar de ter recebido educação teológica fora do Azerbaijão. Também foi condenado a uma
pena de três anos de prisão.[30]
Embora o Presidente Alyiev tenha afirmado que não há radicalismo ou fundamentalismo religioso[31] no país, persistem
muitas preocupações com possíveis tendências extremistas. Houve inúmeras detenções e condenações por suspeitas
de terrorismo. Por exemplo, um tribunal em Baku condenou sete azeris, acusados de combater pelo grupo Estado
Islâmico, a penas de prisão que vão de 2 a 14 anos.[32] Em 2016, foi retirada a cidadania de 58 pessoas por
envolvimento em extremismo religioso e atividades terroristas em outros países.[33]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Com uma economia em crise, o Presidente Aliyev tem dado o seu melhor para impulsionar o apego pessoal e da sua
família ao poder. A isto juntou-se uma grande repressão das vozes discordantes, o que alarmou muitos observadores
internacionais.[34] No que diz respeito à liberdade religiosa, a principal preocupação reside no endurecimento da política
governamental para com os grupos não tradicionais e para com os que atuam fora do controle direto do Estado, que
ficam mais vulneráveis às medidas repressivas das forças policiais e das autoridades judiciais.
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