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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Índia1 garante a liberdade religiosa e o 
país tem uma forma distinta de secularismo que se esfor-
ça por tratar as tradições religiosas de forma igual. Con-
tudo, a influência do secularismo indiano diminuiu desde 
que o primeiro-ministro Narendra Modi e o seu Partido 
Bharatiya Janata (BJP) chegaram ao poder em 2014.

Embora as tensões inter-religiosas tenham sido uma 
questão importante na Índia, remontando ao movimento 
de independência e à divisão de 1947 que criou as na-
ções independentes da Índia e do Paquistão, a influên-
cia política, social e cultural dos grupos nacionalistas 
hindus, colectivamente conhecidos como Sangh Parivar 
(organização ou associação familiar), como o Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (Organização Nacional de Volunta-
riado, RSS), tem crescido drasticamente desde a eleição 
de Modi. Os membros de várias organizações Sangh Pa-
rivar ocupam agora altos cargos no Governo, no exército 
e no meio académico.

De acordo com a Constituição da República da Índia, a 
liberdade religiosa é garantida pelo artigo 25.º, que esta-
belece que “todas as pessoas têm igual direito à liberdade 

de consciência e ao direito de professar, praticar e propa-
gar livremente a religião”. Além disso, o artigo 27.º declara 
que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos desti-
nados à promoção ou financiamento de uma determinada 
denominação religiosa. A Constituição dedica uma cláu-
sula distinta, o artigo 26.º, à salvaguarda da liberdade de 
“cada denominação religiosa” de “criar e manter institui-
ções para fins religiosos e caritativos” e de “gerir os seus 
próprios assuntos em matéria de religião”. Além disso, 
o artigo 30.º define o direito das minorias, incluindo as 
minorias religiosas, de estabelecer e administrar as suas 
próprias instituições educativas.

Apesar do estatuto secular oficial da Índia, vários go-
vernos, tanto a nível federal como estatal, promulgaram 
leis que restringem a liberdade religiosa de indivíduos e 
grupos. Uma das áreas em que as restrições governa-
mentais e administrativas à liberdade das instituições re-
ligiosas se tornaram significativamente mais graves nos 
últimos anos é o financiamento estrangeiro para grupos 
religiosos, especificamente a Lei de Regulamentação das 
Contribuições Estrangeiras (FCRA).2 

Com crescente frequência desde 2014, as autoridades 
indianas congelaram as contas bancárias de diferentes 
organizações, utilizando a Lei FCRA de 2010 para as im-
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ÍNDIApedir de acederem a financiamento para realizarem as 
suas operações. Muitos activistas acreditam que o actual 
Governo tem utilizado a FCRA selectivamente para visar 
organizações não governamentais filiadas em comunida-
des religiosas minoritárias, impedindo a actividade, por 
exemplo, de organizações cristãs humanitárias e de de-
senvolvimento.3 Os regulamentos existentes baseados 
no Código Penal indiano permitem ao Governo tratar as 
ONG religiosas com maior, e injusta, severidade.

Em 2020, o Governo central utilizou os regulamentos 
da FCRA para alargar ainda mais o seu controlo sobre 
grupos da sociedade civil. Especificamente, o Ministério 
do Interior revogou as licenças de uso de moeda estran-
geira de quatro organizações protestantes e de um ins-
tituto católico, a Don Bosco Tribal Development Society. 
A sociedade, fundada em 1976 pelos Salesianos, serve 
as comunidades tribais e outras comunidades margina-
lizadas em Tamil Nadu. Com a perda da sua licença de 
moeda estrangeira, a organização já não pode receber 
doações de fontes estrangeiras, incluindo de agências ca-
tólicas oficialmente reconhecidas, para prosseguir a sua 
missão. Tal como noutros casos, o ministério pode rejeitar 
o pedido FCRA de uma organização se considerar que o 
destinatário está envolvido na criação de tensões ou de-
sarmonia comunitária.4 Desde 2017, o Governo indiano já 
cancelou mais de 6.600 licenças de uso de moeda estran-
geira, incluindo 900 licenças de instituições religiosas.5

Devido à tradicional veneração das vacas por hindus, 
jainistas e budistas, há um desprezo social generalizado 
pelo consumo de carne de vaca e pelo abate de vacas. A 
protecção das vacas tem sido uma questão política impor-
tante e por vezes controversa durante séculos, e actual-
mente cerca de dois terços dos estados indianos têm leis 
que regulamentam, circunscrevem ou proíbem o abate 
de vacas. Além disso, o Supremo Tribunal da Índia tem 
defendido a constitucionalidade destas leis. A defesa de 
proibições legais contra o abate de vacas tem sido uma 
característica especial dos grupos sociais e políticos que 
promovem o Hinduísmo, tais como os grupos nacionalis-
tas hindus, incluindo o partido Bharatiya Janata (BJP) no 
poder. 

Outra forma concreta de o BJP facilitar restrições sociais 
da liberdade religiosa é através de legislação anti-conver-
são. Vários estados aprovaram leis de liberdade religiosa 
(ou, como os seus críticos lhes chamam, “leis anti-conver-
são”). Estes são estatutos a nível estatal concebidos para 

regular conversões religiosas alegadamente realizadas 
através de meios “forçados” e “fraudulentos”, incluindo 
“aliciamento” e “sedução”.6 

A estrutura básica e o conteúdo destas leis variam apenas 
minimamente entre estados, uma vez que as leis mais re-
centes tendem a ser modeladas em estatutos anteriores 
de outros estados. Odisha foi o primeiro estado na Índia a 
promulgar uma Lei da Liberdade Religiosa (1967), segui-
do de Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978, 
embora ainda não tenha enquadrado as suas normas), 
Chhattisgarh (2000), Tamil Nadu (2002, revogada dois 
anos mais tarde), Gujarat (2003), Rajasthan (2006, ainda 
não assinada pelo governador do estado), Himachal Pra-
desh (2006, revogada em 2019, mas substituída por uma 
nova lei pouco depois), Jharkhand (2017) e Uttarakhand 
(2018).7

Em Agosto de 2019, a Lei da Liberdade Religiosa de 2019 
do Himachal Pradesh foi aprovada por unanimidade pela 
assembleia legislativa do estado, propondo “penas seve-
ras” – até sete anos de prisão por comparação com os 
três anos previstos na lei existente – para os condenados 
por conversão religiosa forçada.8 Em Junho de 2020, o 
ministro-chefe do estado do norte de Haryana disse que 
o seu estado iria implementar um projecto de lei para im-
pedir aquilo a que chamou “conversões forçadas”. Se o 
projecto de lei for aprovado, Haryana tornar-se-á o nono 
estado na Índia a aprovar uma lei anti-conversão.9

A intenção prejudicial destas leis é evidenciada pelo fac-
to de nunca terem sido utilizadas para investigar ou pro-
cessar os hindus, mesmo em situações em que membros 
da maioria tenham sido acusados de oferecer incentivos 
financeiros explícitos para a conversão ao Hinduísmo.10

Estas leis prejudicam as religiões minoritárias. Isto tornou-
-se evidente em 2015, quando o Supremo Tribunal deci-
diu que uma pessoa que se “reconverte” do Cristianismo 
ao Hinduísmo tem direito a certos benefícios (dos quais 
os Cristãos são normalmente excluídos) se os antepassa-
dos do convertido pertencerem a uma casta discriminada 
e a comunidade aceitar o convertido de volta após a “re-
conversão”. 

Porque as leis anti-conversão são frequentemente apro-
vadas a pedido de grupos nacionalistas hindus que te-
mem que o carácter hindu da Índia esteja ameaçado de-
vido ao crescimento de fés concorrentes, as leis visam 
desproporcionadamente as minorias religiosas nos esta-
dos onde estas residem. Os Muçulmanos e os Cristãos 
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DIA são especialmente afectados e sobrecarregados, porque 

ambas as tradições de fé se dedicam à actividade missio-
nária. Estas proibições oferecem oportunidades aos fun-
cionários locais e às organizações supremacistas hindus 
de assediar e intimidar membros de comunidades mino-
ritárias.11

Os Muçulmanos na Índia têm estado cada vez mais em 
risco desde que o líder nacionalista hindu, Narendra Modi, 
ganhou uma retumbante reeleição em Abril-Maio de 2019. 
Em cinco meses, o Governo central indiano dominado 
pelo BJP deu dois passos significativos relativamente aos 
direitos da comunidade minoritária muçulmana da Índia. 
Em Agosto, despojou o estado de Jammu e Caxemira, 
onde os Muçulmanos estão em maioria, da sua autono-
mia especial consubstanciada no artigo 370.º da Consti-
tuição. Além disso, durante esse processo prendeu deze-
nas dos seus líderes políticos e da sociedade civil, sem 
causa ou julgamento, e submeteu todo o estado a uma 
suspensão da Internet durante um mês.12 Em Dezembro, 
o Parlamento indiano aprovou uma Lei de Alteração da 
Cidadania (CAA) que exclui expressamente os muçulma-
nos provenientes de um grupo seleccionado de países 
vizinhos de requererem o estatuto de refugiado e de cida-
dania por motivos de perseguição religiosa.13

O Código Penal indiano (IPC)14 inclui uma disposição anti-
-blasfémia. A secção 295A penaliza o insulto à religião ou 
crenças religiosas de qualquer classe de cidadãos, se tal 
insulto for feito com a intenção “deliberada e maliciosa” de 
“ultrajar os sentimentos religiosos”. Esta lei tem sido apli-
cada por vezes contra cristãos (indianos e estrangeiros) 
que alegadamente criticam o Hinduísmo no decurso do 
seu trabalho evangelizador.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A comunidade cristã na Índia continua a enfrentar violên-
cia dirigida a grupos específicos e crimes de ódio. Só em 
2019, a Comissão de Liberdade Religiosa registou 366 in-
cidentes em que cristãos em todo o país foram atacados, 
intimidados ou assediados.16

Extremistas hindus atacam frequentemente os locais 
de culto cristãos com o apoio das autoridades governa-
mentais locais. A polícia e as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei minimizam os ataques ou desviam 
o olhar. A 21 de Julho de 2020, em Odisha, no leste da 
Índia, cenário do massacre anticristão de 2008,17 os Cris-

tãos foram ameaçados por alegadamente perturbarem a 
paz de uma aldeia local por causa dos seus serviços de 
culto. Outro ataque ocorreu no estado quando um grupo 
de aldeões atacou e incendiou um edifício utilizado tem-
porariamente como igreja enquanto 40 pessoas ainda 
estavam lá dentro a rezar. A multidão enfurecida atacou 
depois os membros à medida que estes saíam do edifício. 
Até à data, embora um relatório policial tenha sido apre-
sentado quase imediatamente na esquadra local, não 
houve detenções. Quando soube da violência na aldeia, 
o magistrado executivo do tribunal distrital local aplicou 
a secção 107 do Código de Processo Penal destinado a 
impedir que alguém “perturbe a paz”,18 observando que o 
recente acontecimento na igreja tornou “arriscado conti-
nuarem a reunir-se para o culto”, o que impede efectiva-
mente que todas as actividades dentro da igreja ocorram 
nesta aldeia.19

O Cristianismo na Índia tem crescido entre muitos gru-
pos diferentes, especialmente entre as comunidades tri-
bais da Índia rural.20 Um desses grupos de convertidos 
ao Cristianismo são os Dangs, no estado de Gujarat. 
Alarmados com o número crescente de convertidos tri-
bais ao Cristianismo, os extremistas hindus começaram 
campanhas deliberadas para “reconverter” cristãos tribais 
ao Hinduísmo. Em Janeiro de 2020, os extremistas hin-
dus reconverteram ao Hinduísmo 144 dangs na aldeia de 
Bhogadiya. Ao falar sobre os grupos hindus de direita que 
afirmam ter reconvertido cristãos com sucesso, o Padre 
jesuíta Cedric Prakash, sediado na capital do estado de 
Gujarat, Ahmedabad, disse que, apesar dos extremistas 
hindus poderem tentar espalhar rumores sobre o regres-
so bem-sucedido de centenas de cristãos ao Hinduísmo, 
“para aqueles que pertencem à Igreja Católica, estamos 
convencidos de que a fé do povo é inabalável”.21

Os convertidos cristãos que se recusam a reconverter-se 
ao Hinduísmo sofrem frequentemente abusos indescri-
tíveis, incluindo a tortura e mesmo a morte. No estado 
de Chhattisgarh, na aldeia de Gadada, as famílias foram 
ordenadas pelas autoridades locais a retractarem-se da 
sua fé ou enfrentariam graves consequências. Os conver-
tidos recusaram-se a negar Cristo e foram espancados. 
Após os ataques, um grupo hindu radical voltou à aldeia 
e conduziu uma cerimónia de “reconversão” com duas 
outras famílias cristãs. Os ataques aos Cristãos também 
aumentaram nas regiões de Bastar e Kondagaon do esta-
do de Chhattisgarh, porque os convertidos se recusaram 
a cumprir as ordens dos líderes da aldeia de renunciarem 
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Em vários estados, os ataques contra muçulmanos e cris-
tãos em nome da protecção das vacas têm aumentado 
nos últimos anos. De acordo com um relatório da Human 
Rights Watch, 44 indivíduos foram mortos entre Março e 
Dezembro de 2018 em nome da protecção das vacas.23

Estes ataques levados a cabo pelos justiceiros das va-
cas visam maioritariamente muçulmanos e dalits (ante-
riormente conhecidos como proscritos ou párias),24 bem 
como comunidades cristãs indígenas em áreas rurais cuja 
subsistência está ligada à agricultura e à criação de gado. 

A 31 de Julho de 2020, um muçulmano de 25 anos foi lin-
chado por uma multidão justiceira de vacas quando esta-
va a entregar carne de búfalo (não de vaca) a um bazar. O 
seu rosto foi ferido e o crânio rachado enquanto a polícia 
local permanecia de braços cruzados perante o desenro-
lar da violência. A vítima apresentou queixa na esquadra 
da polícia local, mas ninguém foi preso.25

No estado de Jharkhand, no leste da Índia, um grupo de 
60 extremistas hindus chegou à aldeia de Bherikhudar a 
16 de Setembro de 2020 para atacar um grupo de cris-
tãos indígenas. Os assaltantes acusaram os cristãos de 
abaterem vacas e venderem carne de vaca no mercado 
local. Além disso, o grupo hindu tentou forçar os cristãos a 
cantar “Jai Shri Ram” (saúda o Senhor Ram). Quando os 
aldeões recusaram, foram atingidos com sapatos e rapa-
ram-lhes parcialmente o cabelo para os ridicularizar e in-
sultar em frente de outros membros da sua comunidade.26

Muitos extremistas hindus usam o “Jai Shri Ram” como 
um slogan quando atacam aldeões cristãos por alegada-
mente se envolverem no abate de vacas.27 Habitualmente 
uma saudação entre os hindus tradicionais, este cântico 
também foi usado em vários ataques contra jovens mu-
çulmanos, forçados a cantá-lo em linchamentos por ex-
tremistas hindus furiosos. Em Julho de 2019, um vídeo 
viral na comunicação social mostrava Tabrez Ansari, um 
jovem muçulmano de 24 anos, que foi amarrado a um 
poste e espancado por uma multidão em Jharkhand que 
agia de acordo com os atacantes e repetia o cântico. O 
jovem morreu quatro dias depois, sob custódia policial, 
devido aos ferimentos que sofreu durante o ataque.28 Ou-
tro muçulmano foi morto por um grupo de homens hindus, 
em Setembro de 2020, que exigiu que ele recitasse o “Jai 
Shri Ram”.29 A vítima, Aftab Alam, um taxista muçulmano, 
foi confrontada por um bando de extremistas hindus e te-
mendo pela sua vida começou a filmar o encontro com 

os homens no seu telemóvel. O telefone e a gravação 
foram mais tarde encontrados quando o seu filho o lo-
calizou numa estrada secundária em Noida, uma cidade 
perto de Nova Deli. O corpo espancado de Aftab acabou 
por ser encontrado no seu táxi. No entanto, quando o fi-
lho tentou apresentar queixa na esquadra da polícia local 
classificando o caso como crime de ódio, a polícia negou, 
dizendo que mais não era do que um assalto.

Em Dezembro de 2019, as câmaras baixa e alta do Par-
lamento indiano aprovaram a controversa Lei de Altera-
ção da Cidadania (CAA), que foi seguida de violência e 
agitação generalizada em Deli, Uttar Pradesh, Madhya 
Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Assam e em vários 
campus universitários. Em Fevereiro de 2020, pelo me-
nos 27 pessoas foram mortas e mais de 200 feridas no 
nordeste de Deli, depois de os manifestantes terem en-
trado em confrontos com a polícia.30 A CAA tem suscita-
do fortes críticas de académicos e activistas nacionais e 
internacionais porque faz da religião o único critério para 
a concessão da cidadania a migrantes irregulares e refu-
giados dos países com fronteira com a Índia.31

Finalmente, a Índia tem assistido a um número crescente 
de ataques a padres e clero. Em Novembro de 2018, o 
Pe. Vineet Pereira foi atacado enquanto orientava um mo-
mento de oração em Ghohana, uma cidade no estado de 
Uttar Pradesh, no norte do país.32 Alguns meses mais tar-
de, em Fevereiro de 2019, no estado de Tamil Nadu, um 
grupo de extremistas hindus invadiu a Escola Secundária 
Católica Little Flower e atacou as Irmãs Franciscanas do 
Imaculado Coração de Maria que gerem o estabeleci-
mento.33 Outro ataque ocorreu a 8 de Outubro de 2020, 
quando o jesuíta Stan Swamy, de 83 anos, foi preso pela 
Agência Nacional de Investigação porque se pronunciou 
contra os maus tratos infligidos à comunidade tribal da Ín-
dia no estado de Jharkhand. O Pe. Swamy, que foi acusa-
do ao abrigo da Lei de Prevenção de Actividades Ilícitas, 
é a pessoa mais velha de sempre a ser acusada na Índia 
por alegadas actividades relacionadas com o terrorismo.34 
Contudo, a maioria das pessoas, incluindo membros su-
periores da Igreja Católica, descreve-o como um “activista 
de discuso tranquilo e perfil discreto” que tem dedicado a 
sua vida à “elevação das tribos desde que se mudou para 
Jharkhand em 1991”.35

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a Índia se possa anunciar como uma democra-
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religiosa e pluralismo, é agora tristemente conhecida por 
constar numa lista de observação global por violar as li-
berdades religiosas básicas dos seus cidadãos. O nível 
crescente de restrições aos Cristãos e outras minorias 
religiosas, acompanhado de violência, impunidade, intimi-
dação e restrições crescentes à liberdade dos indivíduos 
de praticarem uma religião à sua escolha, é profunda-
mente desconcertante. 

Em 2020, a Comissão Americana da Liberdade Religio-
sa Internacional (USCIRF) recomendou ao Departamento 
de Estado Norte-Americano que designasse a Índia como 
“País de Especial Preocupação “ (CPC na sigla inglesa). 

Esta é a primeira vez que a Índia é colocada nesta cate-
goria desde 2004. Além disso, o painel sobre liberdade re-
ligiosa recomendou “sanções específicas contra agências 
estatais indianas e funcionários responsáveis por graves 
violações dos direitos religiosos”.36

A actual pandemia da COVID-19 agravou o assédio e a 
violência contra a comunidade muçulmana na Índia. Em 
alguns casos, foi recusada a admissão de minorias re-
ligiosas em hospitais para tratar o vírus e algumas au-
toridades colocaram os muçulmanos aleatoriamente em 
quarentena.37 As perspectivas de liberdade religiosa pare-
cem, portanto, sombrias.

NOTAS
1  India 1949 (rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/India_2016?lang=en (acedido a 16 de Janeiro de 
2021).

2  Vijaita Singh, “Parliament proceeding: Government tables Bill to amend Foreign Contribution (Regulation) Act”, The Hindu Newspaper, 20 
de Setembro de 2020, https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-government-tables-bill-to-amend-foreign-contribution-regu-
lation-act/article32652630.ece (acedido a 23 de Outubro de 2020).

3  Ziya Us Salam, “Centre starving Christian organizations into submission”, The Hindu, 9 de Outubro de 2020, https://frontline.thehindu.com/
the-nation/starving-into-submission/article32633451.ece (acedido a 29 de Outubro de 2020). 

4  Deeptiman Tiwary, “FCRA licenses of 6,600 NGOs cancelled in past three years: Govt to Lok Sabha”, The Indian Express, 18 de Março de 
2020. https://indianexpress.com/article/india/fcra-licences-of-6600-ngos-cancelled-in-past-three-years-govt-to-lok-sabha-6319507/ (acedido a 23 de 
Outubro de 2020).

5  Ibid.

6  “India and its Anti-Conversion Laws”, Alliance Defending Freedom, 12 de Abril de 2018, https://adfinternational.org/commentary/india-an-
d-its-anti-conversion-laws/ (acedido a 23 de Outubro de 2020).

7  Ian Douglas Richards, Poles Apart: The Debate on Religious Conversion in Post-Independence India (dissertação de doutoramento), 
Universidade de Toronto, 2016, https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/77462/1/Richards_Ian_D_201703_PhD_thesis.pdf (acedido a 16 de 
Janeiro de 2021).

8  “Himachal Pradesh introduces bill to restrict religious conversion”, CSW, 6 de Setembro de 2019, https://www.csw.org.uk/2019/09/06/
press/4438/article.htm (acedido a 23 de Outubro de 2020). 

9  “Haryana State in India to implement religious conversion bill”, International Christian Concern, 18 de Junho de 2020, https://www.perse-
cution.org/2020/06/18/haryana-state-india-implement-religious-conversion-bill/ (acedido a 23 de Outubro de 2020).

10  Chad Bauman, “Faith and foreign policy in India: Legal ambiguity, selective xenophobia, and anti-minority violence”, The Review of Faith 
& International Affairs, 14:2, 31-39, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2016.1184437 (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

11  Ibid.

12  Niha Masih, Shams Irfan e Joanna Slater, “India’s Internet shutdown in Kashmir is the longest ever in a democracy”, The Washington Post, 
16 de Dezembro de 2019, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indias-internet-shutdown-in-kashmir-is-now-the-longest-ever-in-a-de-
mocracy/2019/12/15/bb0693ea-1dfc-11ea-977a-15a6710ed6da_story.html (acedido a 29 de Outubro de 2020).

13  “Citizenship Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained”, BBC News, 11 de Dezembro de 2019, https://www.bbc.com/news/
world-asia-india-50670393 (acedido a 29 de Outubro de 2020).

14  Departamento Legislativo, The Indian Penal Code, Ministério da Lei e da Justiça, http://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/
indian-penal-code (acedido a 16 de Janeiro de 2021). 

15  “Hate speech: Christian preacher booked in Coimbatore”, The Times of India, 3 de Outubro de 2018, https://timesofindia.indiatimes.com/
city/coimbatore/hate-speech-christian-preacher- booked/articleshow/66046126.cms (acedido a 29 de Outubro de 2020). 

16  “Hate and targeted violence against Christians in 2019”, Religious Liberty Commission Report 2019, https://efionline.org/2020/03/05/rlc-

https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-government-tables-bill-to-amend-foreign-contribution-regulation-act/article32652630.ece
https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-government-tables-bill-to-amend-foreign-contribution-regulation-act/article32652630.ece
https://frontline.thehindu.com/the-nation/starving-into-submission/article32633451.ece
https://frontline.thehindu.com/the-nation/starving-into-submission/article32633451.ece
https://indianexpress.com/article/india/fcra-licences-of-6600-ngos-cancelled-in-past-three-years-govt-to-lok-sabha-6319507/
https://adfinternational.org/commentary/india-and-its-anti-conversion-laws/
https://adfinternational.org/commentary/india-and-its-anti-conversion-laws/
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/77462/1/Richards_Ian_D_201703_PhD_thesis.pdf
https://www.csw.org.uk/2019/09/06/press/4438/article.htm
https://www.csw.org.uk/2019/09/06/press/4438/article.htm
https://www.persecution.org/2020/06/18/haryana-state-india-implement-religious-conversion-bill/
https://www.persecution.org/2020/06/18/haryana-state-india-implement-religious-conversion-bill/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2016.1184437
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indias-internet-shutdown-in-kashmir-is-now-the-longest-ever-in-a-democracy/2019/12/15/bb0693ea-1dfc-11ea-977a-15a6710ed6da_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indias-internet-shutdown-in-kashmir-is-now-the-longest-ever-in-a-democracy/2019/12/15/bb0693ea-1dfc-11ea-977a-15a6710ed6da_story.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/hate-speech-christian-preacher-%20booked/articleshow/66046126.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/hate-speech-christian-preacher-%20booked/articleshow/66046126.cms
https://efionline.org/2020/03/05/rlc-report-hate-and-targeted-violence-against-christians-in-2019/


Liberdade Religiosa no Mundo Relatório 2021 | 

ÍNDIAreport-hate-and-targeted-violence-against-christians-in-2019/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

17  Robin Gomes, “Eleven years after India’s deadly anti-Christian violence, faith still growing”, Vatican News, 26 de Agosto de 2019, https://
www.vaticannews.va/en/church/news/2019-08/india-kandhamal-odisha-christian-persecution-anniversary-barwa-m.html (acedido a 31st de Janeiro 
de 2021). 

18  “Section 107”, The Code of Criminal Procedure, 1973, Lei do Governo Central, https://indiankanoon.org/doc/1914745/ (acedido a 29 de 
Outubro de 2020).

19  “Attacked Christians In India risk arrest if worship draws more assaults”, Morning Star News, 6 de Setembro de 2020, https://morning-
starnews.org/2020/09/attacked-christians-in-india-risk-arrest-if-worship-draws-attacks-more-assaults/ (acedido a 23 de Outubro de 2020).

20  Bhavya Dore, “In Rajasthan, Hindu groups lead a reconversion campaign to counter Christian missionaries”, Scroll, 4 de Abril de 2019, 
https://scroll.in/article/918877/in-rajasthan-hindu-groups-lead-a-reconversion-campaign-to-counter-christian-missionaries (acedido a 29 de Outubro 
de 2020).

21  Bijay Kumar Minj, “Row over Hindu conversion of tribal Christians in India”, South Asia Journal, 28 de Janeiro de 2020, http://southasia-
journal.net/row-over-hindu-conversion-of-tribal-christians-in-india/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

22  “Ten Christian families in India mercilessly beaten by radicals”, International Christian Concern, 14 de Outubro de 2020, https://www.per-
secution.org/2020/10/14/ten-christian-families-india-mercilessly-beaten-radicals/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

23  “India: Vigilante “cow protection” groups attack minorities”, Human Rights Watch, 18 de Fevereiro de 2019. https://www.hrw.org/
news/2019/02/18/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities (acedido a 23 de Outubro de 2020). 

24  Ibid.

25  Simrin Sirur e Manisha Mondal, “Better to have killed me – man thrashed by cow vigilantes says won’t transport meat again”, The Print, 6 de 
Agosto de 2020, https://theprint.in/india/better-to-have-killed-me-man-thrashed-by-cow-vigilantes-says-wont-transport-meat-again/475034/ (acedido 
a 23 de Outubro de 2020).

26  Saji Thomas, “Christians tonsured, accused of cow slaughter in India, “UCANews, 28 de Setembro de 2020, https://www.ucanews.com/
news/christians-tonsured-accused-of-cow-slaughter-in-india/89683 (acedido a 29 de Outubro de 2020).

27  “Jai Shri Ram: The Hindu chant that became a murder cry”, BBC News, 10 de Julho de 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-in-
dia-48882053 (acedido a 29 de Outubro de 2020).

28  Ibid.

29  Ismat Ara, “Say Jai Shri Ram”, Killers of Muslim Man in NCR said, policy deny murder was hate crime.” The Wire, 7 de Setembro de 2020, 
https://thewire.in/communalism/jai-shri-ram-muslim-driver-lynched-death-uttar-pradesh (acedido a 29 de Outubro de 2020).

30  “US Religious Freedom Commission calls India riots brutal and unchecked violence”, Catholic News Agency, 27 de Fevereiro de 2020, ht-
tps://www.catholicnewsagency.com/news/us-religious-freedom-commission-calls-india-riots-brutal-and-unchecked-violence-52234 (acedido a 12 de 
Outubro de 2020).

31  “Citizenship Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained”, BBC News, 11 de Dezembro de 2019, https://www.bbc.com/news/
world-asia-india-50670393 (acedido a 29 de Outubro de 2020).

32  Nirmala Carvalho, “Priest assaulted by Hindu nationalists in India”, Crux Now, 20 de Novembro de 2018, https://cruxnow.com/church-in-a-
sia-oceania/2018/11/priest-assaulted-by-hindu-nationalists-in-india/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

33  “Tamil Nadu: Nuns beaten by Hindu radicals released from hospital”, AsiaNews, 4 de Junho de 2019, http://www.asianews.it/news-en/
Tamil-Nadu:-Nuns-beaten-by-Hindu-radicals-released-from-hospital-46707.html (acedido a 29 de Outubro de 2020).

34  Sukanya Shantha, “NIA arrests 83-year-old tribal rights activist Stan Swamy in Elgar Parishad case”, The Wire, 8 de Outubro de 2020, 
https://thewire.in/rights/stan-swamy-arrested-elgar-parishad-case (acedido a 29 de Outubro de 2020).

35  Soutik Biswas, “Stan Swamy: The oldest person to be accused of terrorism in India”, BBC News, 12 de Outubro de 2020, https://www.bbc.
com/news/world-asia-india-54490554 (acedido a 29 de Outubro de 2020).

36  “India rejects scathing US religious freedom report as ‘biased’”, BBC News, 29 de Abril de 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-
india-52467564 (acedido a 29 de Outubro de 2020). 

37  Sriram Lakshman, “U.S. envoy calls out COVID -19 related harassment of minorities in India”, The Hindu, 15 de Maio de 2020, https://www.
thehindu.com/news/international/us-envoy-calls-out-harassment-of-minorities-in-india-over-covid-19/article31591566.ece (acedido a 29 de Outubro 
de 2020).

https://efionline.org/2020/03/05/rlc-report-hate-and-targeted-violence-against-christians-in-2019/
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-08/india-kandhamal-odisha-christian-persecution-anniversary-barwa-m.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-08/india-kandhamal-odisha-christian-persecution-anniversary-barwa-m.html
https://indiankanoon.org/doc/1914745/
https://morningstarnews.org/2020/09/attacked-christians-in-india-risk-arrest-if-worship-draws-attacks-more-assaults/
https://morningstarnews.org/2020/09/attacked-christians-in-india-risk-arrest-if-worship-draws-attacks-more-assaults/
https://scroll.in/article/918877/in-rajasthan-hindu-groups-lead-a-reconversion-campaign-to-counter-christian-missionaries
http://southasiajournal.net/row-over-hindu-conversion-of-tribal-christians-in-india/
http://southasiajournal.net/row-over-hindu-conversion-of-tribal-christians-in-india/
https://www.persecution.org/2020/10/14/ten-christian-families-india-mercilessly-beaten-radicals/
https://www.persecution.org/2020/10/14/ten-christian-families-india-mercilessly-beaten-radicals/
https://www.hrw.org/news/2019/02/18/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities
https://www.hrw.org/news/2019/02/18/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities
https://theprint.in/india/better-to-have-killed-me-man-thrashed-by-cow-vigilantes-says-wont-transport-meat-again/475034/
https://www.ucanews.com/news/christians-tonsured-accused-of-cow-slaughter-in-india/89683
https://www.ucanews.com/news/christians-tonsured-accused-of-cow-slaughter-in-india/89683
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48882053
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48882053
https://thewire.in/communalism/jai-shri-ram-muslim-driver-lynched-death-uttar-pradesh
https://www.catholicnewsagency.com/news/us-religious-freedom-commission-calls-india-riots-brutal-and-unchecked-violence-52234
https://www.catholicnewsagency.com/news/us-religious-freedom-commission-calls-india-riots-brutal-and-unchecked-violence-52234
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393
https://cruxnow.com/church-in-asia-oceania/2018/11/priest-assaulted-by-hindu-nationalists-in-india/
https://cruxnow.com/church-in-asia-oceania/2018/11/priest-assaulted-by-hindu-nationalists-in-india/
http://www.asianews.it/news-en/Tamil-Nadu:-Nuns-beaten-by-Hindu-radicals-released-from-hospital-46707.html
http://www.asianews.it/news-en/Tamil-Nadu:-Nuns-beaten-by-Hindu-radicals-released-from-hospital-46707.html
https://thewire.in/rights/stan-swamy-arrested-elgar-parishad-case
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54490554
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54490554
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52467564
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52467564
https://www.thehindu.com/news/international/us-envoy-calls-out-harassment-of-minorities-in-india-over-covid-19/article31591566.ece
https://www.thehindu.com/news/international/us-envoy-calls-out-harassment-of-minorities-in-india-over-covid-19/article31591566.ece

