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INFORMAÇÕES
O país

Localizado na Ásia Central, a República do Quirguistão faz
fronteira com Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China (o território não possui saída para o mar). Sua capital
é Bisqueque, e esta é sua maior cidade, o Quirguistão possui um território de 199.900 km², com uma população de
aproximadamente 5,72 milhões de habitantes. A língua
oficial é o quirguiz, mas também se fala a língua russa. O
país foi um dos 15 Estados que integraram a União Soviética. Atualmente, ele é membro da CEI (Comunidades de
Estados Independentes), um bloco político formado por
diversos países ex-membros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A sua forma de governo é uma
república democrática representativa semipresidencialista.
A sua economia apresenta uma indústria pouco desenvolvida e foca mais nas atividades agrícolas, sendo os principais
cultivos da região o algodão, a beterraba, o tabaco, frutas, hortaliças e cereais. Se destaca as principais
Organizações Internacionais nas quais o Quirguistão é
membro, sendo elas o Banco Mundial, Comunidade dos
Estados Independentes (CEI), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio e a Organização das Nações Unidas (ONU) , sendo membro desta última desde 2 de março de 1992.
Demografia Religiosa

Devido a sua anexação pelo Império Russo em 1876 e ao
longo período em que o país ficou sob domínio da Rússia, o
país recebeu influência desta região, a destacar a influência
religiosa do Cristianismo Ortodoxo que amplamente se
difundiu neste Império. Entretanto, devido a sua localização em torno de países do Oriente Médio que apresentam
influencias islâmicas, o país também apresenta a predominância do Islamismo, ambas apresentando divergências no
território. Com questões religiosas deficitárias, o Quirguistão apresenta uma população dividida religiosamente em
Islamismo 70% (sunitas), Cristianismo 5,7% (ortodoxos russos), outras 24,3% (1997).

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

A República Quirguiz é um território com grandes obstáculos em suas questões religiosas. A CDH (Comissão de Direitos Humanos) fez críticas ao país devido a sua falta de compromissos para aumentar a liberdade religiosa de forma
efetiva em sua região. Apesar da Lei da Religião (de 2008),
que reconhece a igualdade de todos perante a lei, a prática
desta lei coloca restrições quanto à liberdade religiosa no
país ao proibir à distribuição de materiais religiosos em locais públicos, a participação de menores em atividades religiosas e o funcionamento de uma organização religiosa.
Alterações desta Lei foram feitas, porém, nenhuma facilitou a adesão da liberdade religiosa no país. Outro empecilho religioso no país se encontra na hostilidade dos mulçumanos com relação a crentes que se convertem à sua religião ou aos mulçumanos que se convertem para outra religião; além da descriminalização com estes crentes, os mulçumanos realizam perseguições a eles. A realidade religiosa
no Quirguistão deixa muito a desejar em questões de liberdade, sendo necessário mudanças estruturais em seu governo e sociedade para conseguirem alcançar maior liberdade sobre o tema

