
O país  Localizado no continente americano, os Estados Unidos DA América (EUA) é o terceiro país mais populoso do mundo, chegando a aproximadamente 314,6 milhões de habitantes distribuídos em uma área de 9 363 520 km². O país faz fron-teira ao norte com o Canadá e se limita ao sul com o Méxi-co. Sua formação étnica é bastante variada, constituída por alemães, ingleses, italianos, franceses, japoneses, hispâni-cos, africanos, irlandeses, escandinavos e poloneses. Além disso, os EUA é referência econômica mundial, chegando a um PIB de u$ 17,459 trilhões em 2014 Atualmente é o único Estado considerado capaz de exercer a função de hegêmo-na mundial. As suas relações exteriores são vastas, ocupan-do grandes papéis em várias organizações internacionais, sendo uma delas a Organização das Nações Unidas (ONU), na qual foi um dos membros fundadores e ocupa uma ca-deira no Conselho de Segurança. Faz parte também de Or-ganizações Internacionais como o FMI, OMC, OEA, Otan, G-7, Nafta, entre outras.   Demografia Religiosa   Segundo dados da própria Agência Central de Inteligência (CIA), os Estados Unidos é majoritariamente um país de cidadãos cristãos, chegando a uma marca de 76,8% da po-pulação total. Deste número, 51,3% são cristãos protestan-tes, 23,9% são católicos e 1,6% representam outras deno-minações cristãs. Mórmons e judeus têm seus respectivos 1,7%, seguido de 0,7% budistas e 0,6% mulçumanos. Além disso, 12,1% não são afiliados a qualquer religião e 4% são ateus.  Historicamente, os EUA carregam a influência religi-osa oriunda da Grã-Bretanha, que estabeleceu as Treze Colônias iniciais em solo norte americano a partir do século XVII. Os primeiros britânicos a se estabelecerem no local eram puritanos, e a formação da sociedade estadunidense tivera grande influência deste conjunto de crenças. Apesar disso, a diversidade religiosa se torna algo cada vez mais iminente nos EUA com a chegada de novos imigrantes.  

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa   Uma das emendas da Constituição dos EUA afirma que o Congresso não deve fazer nenhuma lei que estabeleça uma religião oficial, respeitando a liberdade da prática religiosa no país. Um dos meios que tem sido usado pelo governo como forma de propagação de liberdade religiosa tem sido através de um órgão federal independente, a Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos EUA (USCIRF). Tal Comissão aponta os países que mais violam o direito de liberdade religiosa dos seus cidadãos, e propõe formas de reposicionar os EUA para que ele promova esta liberdade nos países mencionados. Relatórios anuais são feitos com o detalhamento dos eventos mundiais que se relacionam a esse direito, evidenciando a busca do governo estaduniden-se em soluções acerca do tema, promovendo, consequen-temente, os direitos humanos universais.   
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