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INFORMAÇÕES
O país

Localizado na América Central, a República do Salvador faz
fronteira com Honduras e Guatemala e é banhada por toda
a sua costa oeste pelo Oceano Pacífico, recurso importante
para a pesca no país, um dos meios de gerar emprego para
muitas pessoas. A sua área geográfica é de aproximadamente 21 mil km e o seu PIB chegou a 25. 164 milhões de
dólares em 2014, composto por aproximadamente 10,7%
da agricultura, 25,5% das indústrias e 63,8% dos serviços. O
seu sistema de governo é o presidencialismo, dividido em
14 departamentos, que seguem a constituição do país desde 1983, ano em que a mesma fora fundada. O país é influenciado pelos EUA devido a área de influência deste dentro
da América, sendo um dos principais parceiros de El Salvador. Internacionalmente faz parte de organizações como
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização
Mundial do Comércio (OMC), além da Organização das
Nações Unidas (ONU), na qual foi membro-fundador em
1945.
Demografia Religiosa

A população de El Salvador é estimada em 6.1 milhões, cuja
demografia religiosa é majoritariamente cristã chegando a
78.3% da população total (57.1% católicos e 21.2% protestantes) segundo dados da Agência Central de Inteligência
(CIA) com estimativas de 2003. Testemunhas de Jeová representam 1.9% da população, Mórmons 0.7%, outras religiões 2,3% e nenhuma religião 16.8%. Pode-se destacar o
aspecto histórico quanto à grande porcentagem de cristãos
no país devido a presença de espanhóis na região desde ao
ano 1522, em especial o catolicismo, como também a expansão do protestantismo através dos Estados Unidos da
América (EUA) alguns séculos mais tarde. Além disso, ainda
há um pequeno número da população que preserva as crenças religiosas indígenas ancestrais, sendo algumas delas
influenciadas pelo catolicismo ao longo do tempo também.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

A constituição da República do Salvador afirma a liberdade
do exercício da religião para todas os indivíduos, que são
iguais perante a lei e podem sofrer a penalidade de seis
meses a dois anos de prisão em caso de discriminação religiosa - discriminações repetidas pelo mesmo indivíduo pode acarretar de três a oito anos de prisão ao mesmo. Ainda,
a constituição garante o reconhecimento oficial da Igreja
Católica e afirma que outras religiões podem solicitar o
mesmo reconhecimento. Além das escolas públicas serem
seculares - ou seja, não haverem qualquer inspiração religiosa na forma de ensino -, o governo de El Salvador não
aceita qualquer líder religioso participar em um partido político. Tais líderes de diversas religiões dentro do país participaram em 2014 do Conselho de Religiões para Paz
(Council of Religions for Peace) para promover a paz entre
religiões por meio do diálogo. Tais fatos comprovam o motivo do país fazer parte do Conselho de Direitos Humanos,
mostrando o seu compromisso pela promoção da liberdade
religiosa e não discriminação referente ao assunto, reforçando princípios estabelecidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos.

