
O país  Os Países Baixos, conhecido também como Holanda (o que é errado já que a Holanda é apenas uma das regiões dos Países Baixos) é um país densamente povoado localizado principalmente na Europa Ocidental, mas também incluin-do três ilhas do Caribe. A parte europeia dos Países Baixos faz fronteira com a Alemanha a leste, Bélgica ao sul, e o Mar do Norte a noroeste; partilha fronteiras marítimas com a Bélgica, o Reino Unido e a Alemanha. O país a reflete a sua alta qualidade de vida ocupando a 5ª posição no IDH, com um índice alto de 0,922. Possui um território de 41.526 km², e é o 11º país mais populoso da Europa e o 61º país mais populoso do mundo, com cerca de uma população total de 3,6 milhões. O idioma oficial é a língua holandesa (ou neerlandesa ). Os Países Baixos é um membro fundador da União Europeia e da Organização das Nações Unidas (ONU),  faz parte da Zona Euro, G-10, Organização do Tra-tado do Atlântico Norte (OTAN), Organização  de Coopera-ção e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organiza-ção Mundial do Comércio e uma parte da união económica Benelux trilateral.   Demografia Religiosa   O Cristianismo é, atualmente, a maior religião dos Países Baixos, chegando ao numero de aproximadamente 64% da população. Os agnósticos representam 25,7% da popula-ção, os muçulmanos 6,16%, os  ateus  1,75%, os budistas que correspondem a 1,21% e 1,19% são mem-bros de outras religiões. Devido a guerra de independência dos Países Baixos ter sido intimamente relacionado com os conflitos religiosos desencadeados pela Reforma Protes-tante, o país possui uma tradição de tolerância e liberalida-de. Em geral, os grupos religiosos se respeitam, e os Países Baixos são um dos países mais secularizados do oeste euro-peu.   Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa   

A Constituição protege a liberdade de religião, incluindo a liberdade de mudar as crenças religiosas.  E todos indiví-duos devem ser tratados igualmente, sendo a discrimina-ção religiosa não permitida. Os Países Baixos têm uma lon-ga tradição de tolerância social. No século XVIII, mesmo com a Igreja Reformada Holandesa sendo a igreja oficial do estado, o catolicismo e o judaísmo eram tolerados. No final do século XIX, essa tradição de tolerância religiosa foi trans-formada em um sistema de pilarização, em que os grupos religiosos existiam separadamente e apenas interagiam a nível de governo. Essa tradição de tolerância está ligada a políticas sobre drogas, prostituição, direitos LGBT, eutaná-sia e aborto, que estão entre as mais liberais do mundo.  
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