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INFORMAÇÕES
O país
O Reino da Espanha é um estado soberano situado na Península Ibérica no sudoeste da Europa, com uma área de
505,992 km² - sendo o quinto maior país da Europa. Seu
território é limitado ao sul e ao leste pelo Mar Mediterrâneo, exceto por uma pequena fronteira terrestre com Gibraltar; ao norte e nordeste pela França, Andorra, e a Baía
de Biscaia; e à oeste e noroeste por Portugal e pelo Oceano
Atlântico. A Espanha emergiu como um país unificado no
século XV, após a reconquista da península dos mouros em
1492. No início do período moderno, tornou-se um dos primeiros impérios coloniais globais da história, deixando um
vasto legado cultural e linguístico que inclui mais de 500
milhões de falantes espanhóis, tornando o espanhol a segunda língua com maior número de países que a tem como
língua oficial. A Espanha é uma democracia organizada sob
a forma de um governo parlamentar sob uma monarquia
constitucional. Décima quarta maior economia do mundo,
é membro da Organização das Nações Unidas (ONU) desde
4 de dezembro de 1955, além de ser membro da União Europeia (UE), Organização dos Estados Ibero-americanos
para Educação, Ciência e Cultura (OEI), Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico ou Econômico
(OECD), Organização Mundial do Comércio (OMC), entre
outras organizações internacionais.
Demografia Religiosa

O país possui uma população com cerca de 47.190.493 pessoas, sendo 77,3% deles católicos romanos, 1,2% mulçumanos, 13% sem religião, 7,3% ateus, e 1,2% outras. Durante a
reconquista, os reinos cristãos do norte combateram a dominação islâmica do resto da Península. Depois das conquistas cristãs, uma parte do povo continuou sendo muçulmana, ao que se acrescentava ao número de judeus nas
cidades. Em 1492, os judeus foram expulsos da Espanha,
enquanto uma porcentagem importante se converteu ao

cristianismo e ficaram no país, o que explica o número elevado de cristãos atualmente.
Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

A Constituição protege a liberdade de religião e de culto,
mas reconhece uma relação especial com a Igreja Católica
Romana. Apesar de proteções a nível federal, alguns grupos
minoritários religiosos tiveram dificuldades com os governos locais em termos de recebimento de construção e outras autorizações para locais de culto. Os muçulmanos, por
exemplo, enfrentaram a resistência da comunidade para
construir ou ampliar os locais de culto. Além disso, o país
não proíbe a ocultação facial, mas 13 municípios têm restringido as mulheres muçulmanas de usar véus completos.
Autoridades governamentais investigam e processam
vários casos de discurso de ódio antissemita e também casos de islamofobia. Declarações de ódio desse tipo aparecem em mídias sociais e discursos públicos frequentemente.

