
O país  O Estado Plurinacional da Bolívia está localizado na porção oeste do continente americano, e faz fronteira com Brasil ao norte e leste, Paraguai e Argentina ao sul, e Chile e Peru a oeste. Seu território é de 1.099.000 km²  e possui aproximadamente 10,67 milhões de habitantes. Por ser uma república plurinacional, o Estado reconhece que há várias etnias em seu território e suas respectivas línguas e costumes, assim como garante representação nas tomadas de decisões e suas autodeterminações. A Bolívia – que tem este nome em homenagem ao revolucionário Simón Bolí-var – separou-se dos domínios da Espanha em 1825, e um regime democrático foi criado em 1982. O país é um Estado-membro  fundador da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1945, assim como também é membro do Ban-co Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Grupo do Rio, Mercosul (membro associado), Organização dos Esta-dos Americanos (OEA), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Pacto Andino.    Demografia Religiosa   A Bolívia é um país que foi colonizado pelos espanhóis, o que se torna visível em diversos traços culturais herdados. Como exemplo, a predominância de maioria cristã em seu território: cerca de 94% da população são católicos, en-quanto a porcentagem de protestantes é de 5%, e apenas 1% de toda população tem uma religião diferente – ou não tem – dessas mencionadas. As tradições dos povos coloni-ais se misturavam com os espanhóis na época da coloniza-ção,  acontecendo a miscigenação de tradições. Por isso, muitas comunidades concentrados nas áreas rurais prati-cam uma mistura de tradições católicas e  indígenas.   Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa   A Constituição estabelece que o governo é independente de todas as religiões e fornece garantias para a liberdade religiosa e direitos espirituais. O Estado garante a liberdade 

espiritual e crenças religiosas de acordo com a visão que o indivíduo tem do mundo. A constituição e outras leis dão às instituições de ensino o direito de ensinar a religião e as classes de crenças espirituais indígenas com o objetivo de incentivar o respeito mútuo entre as comunidades religio-sas. Contudo, as aulas de religião são opcionais, mas os materiais curriculares devem promover a tolerância religio-sa. O Estado proíbe a discriminação religiosa no acesso às instituições educacionais. Líderes da comunidade judaica declaram que acontecem atos antissemitas como o lança-mento de dinamites em cemitérios judeus e o vandalismo através de mensagens negativas em sinagogas.    
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