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Localizado em dois continentes, a Federação Russa encontra-se no Leste Europeu e Norte da Ásia, além de ser banhado pelo Oceano Ártico, Oceano Pacífico e Oceano
Atlântico. Sua população é estimada em 146,9 milhões de
habitantes, e sua área é de 17.075.400 km2, possuindo a
maior extensão territorial do mundo; sua capital é Moscou.
A economia russa é a sexta maior mundial, sendo seus principais setores econômicos a indústria, a mineração e agricultura. A Rússia tem uma economia de mercado com
abundância de recursos naturais, sendo responsável
por 20% da produção mundial de petróleo e de gás natural,
além de possuir grandes reservas de ambos os combustíveis. Politicamente, é uma democracia Federal, baseada
num sistema de Estado de Direito sob a forma de República. Como um dos cinco membros permanentes
do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia desempenha
um papel importante na tomada de decisão na manutenção
da paz e da segurança internacional. Além desta Organiação Internacional, o país também faz parte da Comunidade
dos Estados Independentes (CEI), Banco Mundial, Fundo
Monetário Internacional, G-7, Cooperação Econômica da
Ásia e do Pacífico (Apec)
Demografia Religiosa

Historicamente, sob o autocrático regime do Czarismo,
havia no Império Russo uma religião oficial: a Igreja Ortodoxa que gozava do amparo e prestígio das autoridades. As
demais religiões viviam em uma relativa liberdade que, embora lhes não facultasse uma livre expansão no império
moscovita, lhes proporcionava, todavia, harmonia e segurança. Com a queda do regime absolutista, levantou-se na
Rússia a bandeira da "liberdade" e, em nome desta, desapareceu relativamente a tolerância religiosa. Atualmente, o
Cristianismo, o Islamismo, o Budismo e o Judaísmo são
as religiões tradicionais da Rússia, com uma estimativa de:
Cristianismo 17,5% - ortodoxos 16,3%, católicos 0,3%, protestantes 0,9% -, Islamismo 10%, Judaísmo, 0,4%, outras.

Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa

A Federação Russa passou por diversas etapas de formação
da liberdade de consciência e de religião. Inseridos na Constituição vigente da Federação Russa de 1993, os princípios
da liberdade de consciência e não discriminação em relação
à religião criaram as condições necessárias para a existência
de um país multiétnico e multi-religioso. No entanto, a realização prática do complexo destes direitos e liberdades
provoca uma série de complexidades e contradições. Não
há consenso concreto na Rússia em relação ao conceito de
liberdade religiosa, embora haja um debate considerável
sobre esta questão na sociedade russa desde 2008. Os especialistas dizem que a Igreja Ortodoxa Russa coloca os
direitos comunitários acima dos direitos individuais. A liberdade é, por isso, entendida como a participação pessoal
num projeto global, que está presente inerentemente na
sociedade assim não se torna apenas uma escolha individual num dado momento. Basicamente a Igreja Ortodoxa
descriminaliza, faz perseguições e atiça o preconceito religioso aos grupos que se diferem desta Igreja.

