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Os Emirados Árabes Unidos (EAU) é uma federação independente formada por sete emirados (emirado é um estado
politicamente estruturado em torno de uma monarquia
denominada emir): Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm
al-Qaiwain, Ras al-Khaima e Fujaira, que se situam na faixa
litorânea do nordeste da Península Arábica. A região possui uma área de 77.700km², na qual se incluem 200 ilhas;
sua população é estimada em 8 milhões de habitantes. A
economia da região é voltada, principalmente, para recursos minerais, petróleo e o gás natural, que permitiram o
desenvolvimento de sua indústria. A produção de petróleo
e de gás natural concentra-se em Abu Dhabi e nos emirados de Dubai e Sharja. Os Emirados Árabes Unidos fazem
parte do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), são
membros da ONU, da Organização dos Países Exortadores
de Petróleo (OPEP) e da Organização Mundial do Comércio
(OMC). A cada 5 anos, o conselho de emires dos Emirados
Árabes Unidos se reúne para eleger um Presidente e um
Vice-Presidente. Assim, a região possui uma Federação de
monarquias islâmicas como forma de governo.
Demografia Religiosa

Como em alguns países do Oriente Médio, o Islamismo é a
religião de maior importância e relevância do país. Cerca de
77% da população é mulçumana, seguida de minorias religiosas como o Cristianismo, com estimados 9% de representantes, o Hinduísmo com cerca de 10%, o Budismo com 2%
e ateus com estimados 1%. A influência do Islamismo na
região é muito marcante devido a diferentes fatores, dentre um destes fatores é a sua posição geográfica: delimitado pela Arábia Saudita, o berço do Islamismo, os EAU possui uma localização rodeada de países com alto número de
adeptos do Islamismo. Assim, esta religião sempre esteve
presente nos EAU dada a influência regional. Devido ao
apoio do governo e, posteriormente, a inclusão da religião
como oficial, abriu-se espaço para a consolidação do Islamismo na região.

Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa

A liberdade religiosa na região dos Emirados Árabes Unidos
é regulada pelo governo, podendo ter no país religiões que
diferem do Islamismo mesmo assim. Entretanto, tais religiões precisam de uma autorização governamental para poderem atuar na região. O país tem o Islamismo como a religião do Estado e a sharia islâmica é a principal fonte de legislação. Assim, as leis e regras do Islamismo são vigoradas
com permissão do Estado, havendo um grande domínio da
religião no território. A questão religiosa mais frágil nos
EAU está vinculada aos cristãos residentes no território.
Estes não têm direito a falar sobre religião com os muçulmanos, nem estão autorizados a usarem uma cruz visível ao
pescoço ou a exibirem uma cruz nos seus carros, por exemplo. O país apresenta conservadorismo religioso marcante,
havendo histórico de perseguições e violência contra grupos que não seguem a visão religiosa do país.

