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O país

A Suíça está situada na região central da Europa, onde faz
fronteira com Alemanha ao norte, França a oeste, Áustria e
o principado de Liechtenstein a leste, e Itália ao sul. A divisão interna do país forma 26 diferentes cantões com constituições e leis próprias. Ao todo, a população suíça chega a
aproximadamente 8.1 milhões de habitantes, em uma área
territorial de aproximados 42 mil km². Historicamente, a
Confederação Suíça é marcada por sua neutralidade e por
ter centros econômicos localizados em Zurique e Genebra,
consideradas cidades globais. O setor terciário é o de mais
importância à economia do país, no qual se incluem as seguradoras, o turismo e a banca. No âmbito organizacional,
o país é membro do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Mundial do
Comércio (OMC) e Organização das Nações Unidas (ONU),
membro desta desde 10 de setembro de 2002 e sedia o
Palácio das Nações em Genebra , sede europeia das Nações
Unidas.
Demografia Religiosa

De acordo com os últimos dados do Escritório Oficial de
Estatísticas da Suíça, 70,8% da população suíça são cristãos, sendo 38,2% católicos, 26,9% protestantes e 5,7%
pertencentes a outras denominações cristãs. Tais porcentagens mostram a influência ancestral da Igreja Católica no
país, como também um local de propagação do protestantismo durante a Reforma Protestante 4,9% da população
total do país é mulçumana e 21% não pertencem a qualquer
grupos religioso, sendo que deste número, 11% se declaram
ateístas. Além disso, 1,3% da população é composta por
outros grupos religiosos, entre eles o Budismo, Hinduísmo
e Judaísmo. Dos mulçumanos que habitam no país, 95%
vieram de outros países e se concentram em cantões urbanos. Ademais, 75% das famílias judias no país estão localizadas em Zurique, Genebra, Lausanne, Basileia e Berna.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

Segundo a constituição suíça, todo o indivíduo tem o direito de liberdade religiosa e consciência, além de seu código
penal proibir discriminação contra qualquer religião ou aderente de uma. Não há uma religião oficial do Estado, e as
questões sobre o assunto são delegadas a cada cantão do
país - 26 zonas administrativas que dividem o país disfrutam de certas autonomias. Para missionários que queiram
entrar no país, deve haver um visto específico de trabalho
religioso, garantindo também que esses não tomem empregos dos cidadãos do país. Ainda, o governo local proibiu
em 2014 que o Conselho Central Islâmico da Suíça fizesse a
sua conferência anual em Friburgo com o motivo dado de
limitar possíveis ideias radicais islâmicas. O crescimento de
sentimentos antissemitas também vem acontecendo. A
Suíça é o hospedeiro do Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas, localizado em Genebra.

