Dossiê
Reino da
Tailândia
POR CDH

INFORMAÇÕES
O País

Localizado no centro da península da Indochina, no sudeste
asiático, o Reino da Tailândia faz fronteira com Mianmar, a
Malásia, Camboja Laos, além de ser banhado pelo Mar da
China Meridional e pelo Mar de Andaman. O território possui uma área de 513.115 km², com uma população de aproximadamente 66 milhões de habitantes. A região possui
uma economia recentemente desenvolvida, sendo considerado uma economia emergente - seus principais setores são
a indústria, agricultura, pecuária e o turismo. A Tailândia é
um dos representantes dos “novos tigres asiáticos”, entrando para o bloco econômico na década de 90. Possui um
sistema político conturbado, com um histórico de golpes
militares, havendo um em 2014. Atualmente, o sistema
político do país é uma monarquia parlamentarista. O país
faz parte de organizações internacionais como o Banco
Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial do
Comércio (OMC).
Demografia Religiosa

O Budismo é a religião predominante na Tailândia, com
aproximadamente 93% da população sendo fiel a mesma. A
cabeça da hierarquia budista, o chamado patriarca supremo, é por norma um membro da família real. O tipo de budismo que predomina na Tailândia é o da escola Theravada,
que insiste no potencial do indivíduo para alcançar o nirvana, o estado puro, a reencarnação, o passo para uma vida
melhor. O Budismo lançou raízes inicias por volta do século
VII no mundo. No século XII, o povo de Thai, expulsos do
território chinês, adotaram o Budismo Terevada como sua
primeira religião, que logo se espalhou por templos pela
região, tornando-se, com o decorrer do tempo, a religião
mais importante do país. Há outras minorias religiosas na
região, como o Islamismo com uma parcela de aproximadamente 5% de mulçumanos, o cristianismo com 0,7% e ateus
com cerca de 0,6%.

O Direito da Liberdade Religiosa

O direito da liberdade religiosa é assegurado na constituição do país, assim como a proteção e a igualdade religiosa.
O Estado também promete apoiar e proteger a religião
budista, que a maior parte do povo Tailandês pratica há
séculos, e outras religiões, promovendo o bom entendimento e a harmonia entre os seguidores de todas as crenças. Apesar do governo não apresentar uma interferência
relativamente negativa quanto ao caso de liberdade religiosa ou ações de discriminação religiosa, o conflito entre religiões é um problema no país, especialmente entre budistas
e mulçumanos na região. Entretanto, no geral, o país apresenta uma melhoria nos últimos anos na proteção da liberdade religiosa, dando aos grupos religiosos presentes na
Tailândia liberdade de culto.

