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A Letônia, oficialmente República da Letônia, é um país
localizado na região do Báltico da Europa do Norte, um dos
três Estados bálticos. Faz fronteira com a Estônia, Lituânia,
Rússia, Bielorrússia e tem uma fronteira marítima à oeste
com a Suécia. A sua capital é Riga, a Capital Europeia da
Cultura em 2014. Letão é a língua oficial. A Letônia tem
1,997,500 habitantes e um território de 64,589 km². A composição étnica da Letônia é de 62% de letões, 27% de russos, 3% de bielorrussos, 2% de polacos, 2% de ucranianos e
4% de outros povos . Seu IDH é de 0,819 e ocupa a 46º posição no ranking mundial. A Letônia está dividida em 26 distritos e 7 cidades independentes. Apesar das cidades estarem localizadas geograficamente dentro dos distritos, elas
possuem estatuto diferenciado e são administradas separadamente. O país é membro da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN), União Europeia (UE), Organização
das Nações Unidas (ONU), Conselho da Europa, Fundo Monetário Internacional (FMI), Nordic-Baltic Eight (NB8), Nordic Investment Bank (NIB), Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE), e da Organização Mundial
do Comércio (OMC).
Demografia Religiosa

A Letônia é, ao longo da sua história, predominantemente
protestante luterana, exceto para a região de Latgale no
sudeste, que tem sido historicamente de maioria católica. Há também judeus no país, principalmente vindos da
União Soviética, uma vez que durante a Segunda Guerra
Mundial a comunidade judaica foi aniquilada nas perseguições antissemitas relacionadas ao nazismo. A maioria da
população da Letônia é cristã, sendo que 78,9% seguem
esta religião, e o grupo mais numeroso é o
dos luteranos que representam 34,2% dos letões;
os católicos são 24,1%; os ortodoxos 17,8%; outras crenças
cristãs são seguidas por 2,8% e ainda 21,1% seguem outras
religiões ou não são religiosos.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

A Constituição garante a cada pessoa o direito de
"liberdade de pensamento, consciência e religião" e especifica a separação de igreja e Estado. Por lei, oito grupos religiosos cristãos, sendo eles Luteranos, Católicos, Cristãos
ortodoxos, Velhos Crentes, Batistas, Metodistas , Adventistas do sétimo dia e Judeus, recebem direitos e privilégios
que outros grupos não têm. Há leis específicas que definem
a relação do Estado com esses oitos grupos religiosos, e os
demais grupos estão abrangidos pela lei sobre organizações religiosas. O governo toma medidas para minimizar
manifestações sociais do sentimento antissemita e casos
visados do discurso de ódio e vandalismo. Mesmo assim,
relatos de discriminação social com base na filiação religiosa, crença ou prática esta centrada essencialmente nos atos
de antissemitismo.

