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A França é um país localizado na Europa ocidental e faz
fronteira com Bélgica e Luxemburgo ao norte, Alemanha a
nordeste, Suíça e Itália a leste, Espanha ao sul além de Mônaco e Andorra. Em área, é o terceiro maior país da Europa
e o maior da União Europeia (549.190 km). Até o século XX,
o país passou por diversas transições políticas e diferentes
regimes políticos. A França vivenciou, também, uma série
de conflitos, como a Guerra dos Cem Anos, as Guerras Napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial. O orçamento militar da França está entre os maiores do mundo, e o país possui o terceiro maior número de armas nucleares. O país é
um dos membros fundadores da União Europeia e da Organização das Nações Unidas, sendo um dos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Demografia Religiosa

A França é um país cujo a maioria da população é católica,
porém não se sabe ao certo a porcentagem, uma vez que o
governo francês não mantém estatísticas oficiais de afiliações religiosa devido a tradição secularista, através de uma
lei formalizada ainda em 1872 proibindo as autoridades do
Estado de coletarem dados individuais sobre religião ou
crença. Entretanto, segundo dados da Agência Central de
Inteligência (CIA), de 63 a 66% da população são católicos.
Ainda, 5 milhões de pessoas são mulçumanos (de maioria
sunita), 1,7 milhão são protestantes, e entre 600 mil a 1,2
milhão são judeus. Debate quanto a demografia religiosa
na França é em relação a quantidade de católicos que são
praticantes ou não, uma vez que diminui cada vez mais a
participação da população em cultos nas Igrejas, e se torna
cada vez mais uma tradição dessa grande parte da população.
Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

Segundo a Constituição da França, qualquer indivíduo tem

POR CDH
o direito de escolher, mudar, e praticar a sua religião. Entretanto, crimes contra grupos religiosos crescem em larga
escala no país. Foi relatado um aumento de 101% de atos
antissemitas de 2013 a 2014, além do aumento da violência
contra outros grupos religiosos (Islamismo, comunidades
católicas, Testemunho de Jeová). A França atualmente passa por um debate sobre valores e identidade nacional, iniciada ainda no governo do ex-presidente Nicolas Sarkozy. A
Corte Europeia de Direitos Humanos confirmou e validou a
lei feita em 2010 pelo governo francês que proíbe o uso da
burca e do véu integral em espaços públicos, podendo o
indivíduo ser multado caso desobedeça a lei. Tal lei afeta
principalmente as mulheres mulçumanas, que argumentam
que a medida fere a sua liberdade religiosa. Entretanto, o
governo francês diz ser uma questão de segurança e não
mira especificamente os mulçumanos.

