
O País  A República Togolesa é um país localizado na África Oci-dental que faz fronteira com Burkina Falso, Benin e Gana, além de ser delimitado pelo Oceano Atlântico. Togo possui um território de 56.785 km² de dimensão, com uma popula-ção de aproximadamente 6.771.993 milhões de habitantes dividida entre cerca de 20 grupos étnicos diferentes, sendo os grupos Ewe e Kabiyé os principais. Sua economia é vol-tada para a agricultura de subsistência e de exportação, sendo este seu principal setor econômico. Os alimentos com maior destaque agrícola no território são: mandioca, milho, algodão e frutas. Em relação ao seu sistema político, Togo é uma república com forma mista de governo (república multipartidária). O país faz parte de organiza-ções internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas (ONU) e Organiza-ção da Unidade Africana (OUA).    Demografia Religiosa  O território de Togo, como mencionado anteriormente, abriga diversos grupos étnicos apresentando uma grande diversidade étnica e cultural. Assim, devido a esta diversi-dade presente, no Togo coexiste diferentes crenças religio-sas, como o Cristianismo, Islamismo e Vodu. Apesar do avanço do Cristianismo e do Islamismo, as populações per-maneceram profundamente ligadas às suas crenças animis-tas e aos seus costumes ancestrais. Quase todos os grupos étnicos do Togo acreditam na existência de um ser superior ao qual se acrescenta divindades intermediárias que ser-vem de ligação entre os homens e a divindade. A divisão religiosa da região é composta por cerca de 51% praticantes de cultos tradicionais africanos, 29% cristãos e 20% crenças islâmicas.  Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa  Togo garante a liberdade religiosa em sua legislação e nas 

práticas de seu país, proibindo explicitamente o estabeleci-mento de partidos políticos baseados na religião, em gru-pos étnicos ou regiões. O Cristianismo (com o catolicismo e o protestantismo) e o Islamismo (com a crença mulçumana) são as religiões oficiais do país, segundo o reconhecimento do Estado de Togo. Entretanto, não há relatos de descrimi-nalização ou favoritismo religioso no pequeno território de Togo. Com uma legislação rigorosa às questões religiosas, a República Togolesa não aprova ações religiosas que per-turbem a ordem política da região, assim como instruções religiosas em escolas. Vê-se no sistema um país que, apesar de possuir fronteiras problemáticas e diversidade religiosa e étnica, consegue preservar o respeito a religião.  
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