
O País   Localizado no continente Europeu, a Bélgica faz fronteiras com a França ao sul, Luxemburgo a sudeste, Alemanha a leste e Países Baixos ao norte e nordeste, além de ser ba-nhado pelo mar do Norte a oeste. A nação apresenta gran-de pluralidade étnico-cultural, fato que é refletido na quan-tidade de idiomas oficiais: francês, alemão e holandês. A extensão territorial da Bélgica é de 30.519 km, com uma população de aproximadamente 11,2 milhões de habitan-tes, com a maioria residindo em áreas urbanas. Bruxelas, capital da Bélgica, exerce função importante na União Eu-ropeia (EU), a cidade é a capital administrativa da organiza-ção e também sedia a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). . A economia nacional é bem diversificada, apresentando alto índice de industrialização. Politicamen-te, é uma nação que funciona plenamente nas leis do parla-mento (uma democracia parlamentar) tendo o rei só uma figura simbólica, apesar dele ser o chefe de Estado.  Demografia Religiosa 
 Grandes partes dos assuntos políticos, econômicos e cultu-rais da Bélgica giravam em torno da herança romana católi-ca existente no país. Entretanto, no inicio século XX a in-fluência religiosa começou a diminuir na sociedade belga. A Bélgica é um estado laico, havendo a separação entre reli-gião e estado, o cristianismo representa uma estimativa de 81,5% da população belga, agnósticos 11,9%, ateus 2,1% e outros 4,5%.                                                                                                                                                                         Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa 
 Um dos vários direitos encontrados na Declaração                     Universal dos Direitos Humanos é a liberdade religiosa, sendo esta liberdade garantida pelo governo belgo em sua Constituição. Esta Constituição garante a liberdade de culto privado e público, proíbe a descriminalização, proíbe tam-bém a intervenção estatal nos assuntos internos das orga-nizações religiosas. Apesar de apresentar liberdade religio-

sa, o Reino da Bélgica possui alguns entraves, em principal com os grupos religiosos minoritários como o Islamismo, que é crescente na Bélgica devido a inúmeros fatores, como por exemplo, o aumento no número de imigrantes refugia-dos vindos majoritariamente do Oriente Médio. O país tem sido foco de atentados do grupo terrorista extremista mul-çumano denominado Estado Islâmico, em 22 de março des-te ano (2016) apesar de possuir liberdade religiosa constitu-cionalmente. Entretanto, a Bélgica apresenta certos tipos de preconceitos religiosos que regride a efetiva liberdade religiosa encontrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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