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DİN ve İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ DEKLARASYONU
Herkese her yerde, her zaman İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ için
ULUSLARARASI ZİRVE
Din ve vicdan özgürlüğü hakları, insan olma ayrıcalığına sahip kadın veya erkek her bireyin onuru
ve kişiliğinin özünü yansıttığı için;
Erkek ve kadın kendilerine bahşedilmiş akıl, özgür irade ve doğaları gereği dinlerin tanımladığı
gerçekliği aradıkları için;
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 18. Maddesi ile İnanç Özgürlüklerini şu ifade ile güvence altına
aldığı için:
“Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını
değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya
özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve törenlerle açıklama özgürlüğünü de kapsar.”
Bir bireyin din özgürlüğünün sınırlanması, onun insanca bir yaşam sürdürme ve bir insan olarak
gelişme hakkını reddetmek anlamına geldiği için;
İnsanlar için din önemli olduğu kadar, inanç özgürlükleri de önemli olduğu için;
Dünyamız insanlarının büyük çoğunluğu bir dini topluluğun üyesi veya bir inanç sahibi olduğu için;
Din ve inanç özgürlüğünün tüm bireyler ve dini topluluklar için ayrım yapılmaksızın korunması,
insanların gelişmesi, dinlerin gelişmesi ve ulusların gelişmesinde büyük önem taşıdığı için;
Ulusların tüm vatandaş ve dini topluluklarının inanç özgürlüğünü yasalar ile koruması ve kültürel
değerler olarak kabul etmesi, uluslararası adaleti, istikrarı ve barışı önemli bir ölçüde arttıracağı
için;
Din ve inanç özgürlüklerini savunmak, aidiyetler ve siyasetler üstü bir değer olduğu için, din ve
vicdan özgürlüklerini korumak, adil ve özgür toplumların gelişmesinde önemli bir temel taşı olduğu
için;
Üzücü bir gerçek olsa da tüm insanlar ve dini topluluklar için din ve inanç özgürlükleri henüz
herhangi bir ülkede tam anlamı ile var olmadığı ve din ve inanç özgürlüklerinin yaygın biçimde inkâr
ve ihlalleri giderek arttığı için;
Yine üzücü bir gerçek olsa da bireyleri dini özgürlüklerinden yoksun bırakmanın en yaygın ve yıkıcı
biçiminin – şiddet ve dinî zulüm – giderek artması muazzam insanî acılara, ailelerin ve toplulukların
yok olmasına ve toplumlarının istikrarsızlaşmasına sebep olduğu için;

Zirvemiz bu belge ile beyan eder ki:
Dünyamızdaki her hükümet, her dini topluluk ve her siyasî ve sivil toplum örgütü, herkes için, her
yerde, kültürel bir insanî değer olarak din ve vicdan özgürlüklerine hukukî koruma sağlamak için
çaba göstermelidir.

Din ve vicdan özgürlükleri birbirleri ile ilişkili üç temel hakkı
● Her bireyin özgürce bir dine veya inanca inanma ve/veya inanmama hakkı. Bu hak özellikle
sıra dışı güçleri olan devlet veya herhangi bir başka kişi veya kuruluştan gelen herhangi bir
baskı altında olmamalıdır.
● Dinî özgürlüklere sahip olan bir dini topluluğa katılma hakkı. Bu hak, ibadethaneler açmak,
din adamı yetiştirmek, dini okullar kurmak, dini öğretiler geliştirmek ve sürdürmek gibi dini
topluluklar için doğal olan hakları içerir. Ebeveynlerin çocuklarını seçtikleri inanç topluluğu
içinde yetiştirme haklarını içerir. Bireylerin ve toplulukların inançlarını başkalarıyla
paylaşma ve başkalarını dini topluluklarına katılmaya davet etme haklarını içerir. Bireylerin
herhangi bir dini topluluktan ayrılma ve bir başkasına katılma haklarını içerir;
● İnananların ve dini toplulukların, dini inançlarına uygun olarak, sivil ve siyasi toplumda barış
içinde yaşama ve hareket etme hakkı. İnananların ve topluluklarının, sivil yaşama katılırken
bu inançlardan yararlanma hakkını içerir. Adalet, barış, eşitlik ve özgürlük gibi ortak yarara
ilişkin konularda dini görüşlerini kamuoyuna iletme hakkını içerir.
Uluslararası kuruluşların, ulusların, dinlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medya kuruluşlarının,
politik ve siyasi kuruluşların liderleri de dahil olmak üzere tüm iyi niyetli insanlar, herkes için her
yerde din ve vicdan özgürlüklerine ulaşma hedefine yönelik gerçekçi adımlar atmaya başlamalıdır.

