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A República da Índia faz fronteira ao norte com o Nepal,
Afeganistão, Tibet e Butão; ao sul com o estreito de Palk e
o golfo de Mannar; ao leste com o golfo de Bengala, Birmânia e Bangladesh; e a oeste com o Paquistão e o Mar da
Arábia, além de ser banhado ao sul pelo Oceano Índico,
pelo Mar da Arábia a oeste e pela Baía de Bengala a leste.
É o segundo país mais populoso do mundo, com uma estimativa de 1,252 bilhões de habitantes e o sétimo maior em
extensão territorial com 3.287.590 Km². A economia da
Índia é a décima maior do mundo, sendo o principal responsável pelo crescimento econômico do país o setor de serviços. Politicamente, a República da Índia é uma democracia
parlamentar centrada no federalismo. A Índia é considerada a maior democracia do planeta desde seu longo processo de independência. Além de integrar a ONU, a Índia faz
parte de Organizações Internacionais como a Comunidade
Britânica, o FMI, a OMC e o Banco Mundial.
Demografia Religiosa

A Índia é um país onde há varias religiões, porém o Hinduísmo é a religião predominante no território, chegando à
marca de 80% da população, o que quer dizer que há, aproximadamente, 900 milhões de adeptos à religião no país.
Principal religião da Índia, o hinduísmo é considerado uma
filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais,
valores e crenças obtidas através de diferentes povos. Apesar do Hinduísmo ser a religião predominante no país, há a
presença de outras religiões. O Islamismo, embora não seja
uma religião indiana, é a religião com o segundo maior número de seguidores na Índia com mais de 10% da população do país adeptos a mesma. Há o Sikhismo com quase
2% da população do país, o Cristianismo com certa de 2%,
o Budismo com 1% de seguidores, o Jainismo; entre outras
religiões com menor número de adeptos.
Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa

POR CDH
A liberdade religiosa encontra-se entre um dos direitos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, as
autoridades da Índia possuem leis de proteção aos
“sentimentos religiosos”, principalmente em relação ao
hinduísmo que, como dito anteriormente, é a religião predominante da Índia. Leis como essa coíbem a liberdade de
expressão religiosa no país pelo estímulo de desigualdade
de direitos. Devido a este sentimento de proteção religiosa,
houve a prisão de mulçumanos sob a acusação destes terem insultado os sentimentos religiosos dos hindus. Com
casos assim, a liberdade religiosa no país fica cada vez mais
difícil de ser alcançada.

