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УСТАВ ЗА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА
Международната среща на върха за религиозната
свобода за всеки, навсякъде и през цялото време
Като се има предвид, че правото на свобода на религията и съвестта
принадлежи на всеки човек по силата на неговата човечност и отразява
същността на неговото или нейното достойнство и личност;
Като се има предвид, че мъжете и жените са надарени с разум и свободна
воля и по природа желаят истината, която религията се стреми да
предостави;
Като се има предвид, че правото на религиозна свобода е заложено в член
18 от Всеобщата декларация за правата на човека, която декларира:
„Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право
включва свободата да променя религията или убежденията си и свободата,
самостоятелно или в общност с други, публично или частно, да изповядва
религията или убежденията си в преподаване, практикуване, поклонение и
ритуали.”
Като се има предвид, че отказът на религиозна свобода на всяко лице
означава да се отрече неговото или нейното право да живее напълно
човешки живот и да процъфтява като човешко същество;
Като се има предвид, че религиозната свобода е важна за хората,
защото религията е важна за хората; огромното мнозинство от хората по
света принадлежат към религиозна общност или са религиозни под някаква
форма;
Като се има предвид, че защитата на религиозната свобода еднакво за
всички хора и за всички техни съответни религиозни общности е от
решаващо значение за индивидуалния човешки разцвет, процъфтяването
на религията и процъфтяването на нациите;
Като се има предвид, че стремежът на нациите към пълно равенство на
религиозната свобода за всички техни граждани и всички техни религиозни и
нерелигиозни общности може да допринесе за социална хармония,
икономически просперитет, политическа стабилност и намаляване на
насилието, свързано с религията;
Като се има предвид, че постигането на религиозна свобода от нациите за
всички техни граждани и религиозни общности, защитени от закона и

ценени от културата, би увеличило драстично международната
справедливост, стабилност и мир;
Като се има предвид, че защитата на религиозната свобода надхвърля
партийността и политиката, а защитата на съвестта служи като основен
крайъгълен камък за процъфтяването на справедливи, свободни общества;
Като се има предвид, че трагично, религиозната свобода за всички хора и
всички религиозни общности все още не съществува в нито една нация, а
отричането на религиозната свобода в различните й компоненти е широко
разпространено и нараства;
Като се има предвид, че трагично, крайната форма на лишаване от
религиозна свобода – насилственото религиозно преследване – също е
широко разпространена и нараства и причинява огромни човешки
страдания, разрушаване на семейства и общности и дестабилизация на
цели общества;

Тази среща на високо равнище декларира:
Че всяко правителство, всяка религиозна общност и всяка политическа и
организация на гражданското общество в света трябва да се стремят към
целта за постигане на свобода на религията и съвестта за всеки, навсякъде
– защитена от закона и ценена от културата.
Тази религиозна свобода трябва да се разбира като три взаимосвързани
нива на права:
•

Правото на всяко човешко същество свободно да вярва в
религиозните истини или да не вярва, непринудено от човешки
авторитет, особено държавата с нейните изключителни правомощия;

● Право на присъединяване към други в религиозна общност, която
също притежава религиозна свобода. Тази свобода включва правото
да се преследват благата, естествени за религиозните общности, като
например изграждане на храмове за поклонение, обучение на
духовенство, създаване на религиозни училища, разработване и
поддържане на религиозни доктрини. То включва правата на
родителите да отглеждат децата си в рамките на избраната от тях
религиозна общност. То включва правата на отделни лица и общности
да споделят своите вярвания с другите и да канят други да се
присъединят към техните религиозни общности. Тя включва правата
на привържениците да напуснат всяка религиозна общност и да се
присъединят към друга;

● Правата на вярващите и на религиозните общности да живеят и
действат мирно, в гражданското и политическо общество, в
съответствие с религиозните си убеждения. То включва правото на
вярващите и техните общности да се възползват от тези вярвания,
докато участват в гражданския живот. То включва правото да предават
своите религиозни възгледи на широката общественост по въпроси от
общото благо, като справедливост, мир, равенство и свобода.

Всички хора с добра воля, включително лидери на международни
организации, нации, религии, институции на гражданското общество,
медийни организации, политически и политически субекти, трябва да
започнат сега да предприемат практически стъпки към целта за
постигане на религиозна свобода за всички и навсякъде.

