
O País   A República Bolivariana da Venezuela situa-se geografica-mente na parte norte da América do Sul e faz fronteira com Colômbia a oeste, com o Mar do Caribe a oeste, ao sul com o Brasil e ao leste com a Guiana, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. A Venezuela possui uma população de, aproximadamente, 28,5 milhões de pessoas, e sua capital, Caracas, é a cidade mais populosa do país, com cerca de 2.985.000 habitantes. As principais indústrias da Venezuela são: refinamento de petróleo, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de alimentos. Na mineração, podemos destacar a extração de petróleo, gás natural, carvão mine-ral, bauxita, ouro e minério de ferro. A Venezuela possui um pouco mais de 7% das reservas mundiais de petróleo e faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), abastecendo aproximadamente 14% do mercado dos EUA. Politicamente, a Venezuela é uma República Fe-deral Presidencialista. O país faz parte de mais Organiza-ções Internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Mone-tário Internacional (FMI), o Grupo do Rio, Organização dos Estados Americanos (OEA) , Pacto Andino e a Organização das Nações Unidas (ONU), membro-fundador deste desde 1945   Demografia Religiosa  Colonizada por espanhóis em 1522, a República Bolivariana da Venezuela foi influenciada e explorada por seus coloni-zadores em diversos âmbitos, sendo um destes âmbitos o religioso. A Igreja Católica desempenhou grande influência na atual divisão religiosa da América Latina. Assim, devido a essa influência, atualmente a divisão religiosa da Venezu-ela conta com cerca de 76 % da população como católica. Há na região outras religiões como o Islamismo, Judaísmo, e Santeria que é uma mistura de crenças católicas com reli-giões Africanas; os povos africanos também contribuíram na cultura e religião atual da Venezuela pós conquista espa-nhola.  

 Os Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa  Na Carta Universal dos Direitos Humanos já está intrínseco a liberdade religiosa como direitos dos povos, assim como a Venezuela apresenta essa liberdade em sua Constituição, defendendo o direito de cada cidadão professar sua fé e credo religioso, de manifestação religiosa, no público ou privado por meio de ensinos e de outras práticas, desde que isto não agrida a moralidade e a ordem pública. A Venezue-la, como muitos países, possui na sua sociedade a liberdade religiosa e nem sempre consegue garantir efetividade essa liberdade, sendo esta muitas vezes restrita. A República Bolivariana da Venezuela já sofreu acusações de desrespei-to à liberdade religiosa com ações de favoritismo que limi-taram o acesso a alguns lugares e templos religiosos de certos grupos, sendo essas ações de critério político duran-te o governo de Hugo Chávez. 
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