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INFORMAÇÕES
O país
A República da Colômbia faz fronteira com o Panamá, Venezuela, Brasil, Equador e Peru, além de ser banhado pelo
mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico. Sua população é
estimada em 46,2 milhões de habitantes, e sua área é de 1
141 750 km². A cidade de Bogotá é a sua capital e concentra o maior número de pessoas no país, chegando a 6, 7
milhões de habitantes aproximadamente. A Colômbia é a
terceira maior economia da América do Sul, sendo sua economia voltada para a agricultura, serviços e indústria. Apesar da língua espanhola ser a língua oficial, o país chega a
uma marca de 72 línguas e dialetos locais falados regionalmente. Politicamente, é uma república presidencial democrática representativa desde 1991. Foi também fundadora,
junto com outros 11 membros, da União de Nações SulAmericanas (UNASUL), incentivando a livre circulação de
comércio e pessoas entre os países membros. O país faz
parte de Organizações Internacionais como a ONU, OMC,
FMI e OEA.
Demografia Religiosa

Historicamente, a Colômbia foi colonizada por espanhóis
que chegaram no começo do ano 1500. Tais colonizadores
influenciaram a região de várias formas, sendo uma delas
por meio da religião, reduzindo em grande parte as crenças
locais indígenas. Sendo assim, o cristianismo - precisamente o catolicismo - se tornou um religião bastante considerável no país desde então. Estima-se que 87,6% da população
pertence ao Cristianismo, sendo que a grande maioria são
católicos (70,9%), enquanto 16,7% são protestantes. Além
disso, 4,7% são ateístas ou agnósticos, e 1,3% pertence a
outros grupos religiosos. Tais grupos se concentram em
certas regiões do país: os colombianos africanos que combinam elementos do catolicismo com o animismo africano
se concentram na costa do Pacífico; a maioria do judeus,
em grandes cidades; e a maioria do mulçumanos na costa
do Caribe.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

A liberdade religiosa é um dentre os vários direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que vem sendo
atacados por grupos terroristas e rebeldes locais. Trata-se
das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC),
do Exército de Libertação Nacional (ELN) e grupos criminosos como “los Urbaneos” e “los Rastrojos”, que vêm praticando ameaças, sequestros e assassinatos contra líderes e
membros de grupos religiosos por esses se oporem às
ações e abusos terroristas. Muitos líderes religiosos não
relatam esses casos ao governo com medo de que os grupos terroristas retribuam com mais repressão. Os relatórios
noticiados afirmam a limitação de livre circulação dos fiéis
para irem em cerimônias religiosas. Em algumas áreas, grupos terroristas estabelecem os horários que grupos religiosos podem se encontram ou até mesmo os proíbem de atividades religiosas.

