
ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για τη Θρησκευτική Ελευθερία για όλους, παντού,
πάντα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας και της
συνείδησης ανήκει σε κάθε άτομο λόγω του ανθρωπισμού του/της και αντανακλά τον
πυρήνα της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς του·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι προικισμένοι με λογική και
ελεύθερη βούληση και από τη φύση τους επιθυμούν την αλήθεια, την οποία η θρησκεία
επιδιώκει να παρέχει·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται στο άρθρο
18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο δηλώνει:
«Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.
Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αλλάξει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις
του, και την ελευθερία, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλους δημόσια ή ιδιωτικά, να
εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πίστη του με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και την
τήρηση.»
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της θρησκευτικής ελευθερίας σε οποιοδήποτε άτομο
σημαίνει άρνηση του δικαιώματός του/της να ζει μια πλήρως ανθρώπινη ζωή και να
ακμάσει ως άνθρωπος·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι σημαντική για τα ανθρώπινα όντα
επειδή η θρησκεία είναι σημαντική για τους ανθρώπους· η συντριπτική πλειοψηφία των
ανθρώπων του κόσμου ανήκουν σε μια θρησκευτική κοινότητα ή είναι θρησκευόμενοι σε
κάποια μορφή·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας εξίσου για όλα τα
άτομα και για όλες τις αντίστοιχες θρησκευτικές κοινότητες είναι κρίσιμης σημασίας για την
ατομική ανθρώπινη ευδοκιμία, την ευδοκιμία της θρησκείας και την ευδοκιμία των εθνών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια των εθνών για πλήρη ισότητα στην θρησκευτική
ελευθερία για όλους τους πολίτες τους, και όλες τις θρησκευτικές και μη-θρησκευτικές
κοινότητες τους, μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική αρμονία, την οικονομική ευημερία,
την πολιτική σταθερότητα και τη μείωση της βίας που σχετίζεται με τη θρησκεία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη θρησκευτικής ελευθερίας από τα έθνη για όλους τους
πολίτες και τις θρησκευτικές τους κοινότητες, που προστατεύεται από το νόμο και
αποτιμάται από τον πολιτισμό, θα αύξανε δραματικά τη διεθνή δικαιοσύνη, σταθερότητα
και ειρήνη·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας υπερβαίνει τον
κομματισμό και την πολιτική και η προστασία της συνείδησης χρησιμεύει ως θεμελιώδης
ακρογωνιαίος λίθος για την άνθηση δίκαιων, ελεύθερων κοινωνιών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τραγικό τρόπο, η θρησκευτική ελευθερία για όλα τα άτομα
και όλες τις θρησκευτικές κοινότητες δεν υπάρχει ακόμη σε κανένα έθνος, και η άρνηση της
θρησκευτικής ελευθερίας στις διάφορες συνιστώσες της είναι ευρέως διαδεδομένη και
αυξανόμενη·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τραγικό τρόπο, η ύστατη μορφή στέρησης της θρησκευτικής
ελευθερίας – η βίαιη θρησκευτική δίωξη – είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη και
αυξανόμενη, και προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο, καταστροφή οικογενειών και
κοινοτήτων και αποσταθεροποίηση ολόκληρων κοινωνιών·
Αυτή η Σύνοδος Κορυφής δηλώνει δια του παρόντος:
Ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε θρησκευτική κοινότητα και κάθε πολιτική και αστική οργάνωση
στον κόσμο θα πρέπει να αγωνίζονται προς τον στόχο της επίτευξης της ελευθερίας της
θρησκείας και της συνείδησης, για όλους, παντού – προστατευμένη από το νόμο και



εκτιμημένη από τον πολιτισμό.
Αυτή η θρησκευτική ελευθερία θα πρέπει να νοείται ως τρία αλληλένδετα επίπεδα
δικαιωμάτων:

• Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου ελεύθερα να πιστεύει στις θρησκευτικές αλήθειες, ή να
μην πιστεύει, χωρίς εξαναγκασμό από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία, ειδικά από
το κράτος με τις εξαιρετικές του δυνάμεις.
• Το δικαίωμα συμμετοχής με άλλους σε μια θρησκευτική κοινότητα, η οποία διαθέτει
επίσης θρησκευτική ελευθερία. Αυτή η ελευθερία περιλαμβάνει το δικαίωμα
επιδίωξης των φυσικών αγαθών για τις θρησκευτικές κοινότητες, όπως η κατασκευή
οίκων λατρείας, η εκπαίδευση κληρικών, η ίδρυση θρησκευτικών σχολείων, η
ανάπτυξη και η υποστήριξη θρησκευτικών δογμάτων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα
των γονέων να μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα στην επιλεγμένη θρησκευτική τους
κοινότητα. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα των ατόμων και των κοινοτήτων να
μοιράζονται τις πεποιθήσεις τους με άλλους και να προσκαλούν άλλους να
ενταχθούν στις θρησκευτικές τους κοινότητες. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα των
πιστών να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα και να ενταχθούν σε
μια άλλη.

• Τα δικαιώματα των πιστών και των θρησκευτικών κοινοτήτων να ζουν και να
ενεργούν ειρηνικά, εντός της αστικής και πολιτικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Περιλαμβάνει το δικαίωμα των πιστών και των
κοινοτήτων τους να βασίζονται σε αυτές τις πεποιθήσεις καθώς συμμετέχουν στην
πολιτική ζωή. Περιλαμβάνει το δικαίωμα να μεταφέρουν τις θρησκευτικές τους
απόψεις στο ευρύ κοινό για θέματα κοινού καλού, όπως η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η
ισότητα και η ελευθερία.

Ότι όλοι οι άνθρωποι καλής θέλησης, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών διεθνών
οργανισμών, εθνών, θρησκειών, θεσμών, αστικών κοινωνικών οργανώσεων, μέσων
ενημέρωσης, πολιτικής και πολιτικών οντοτήτων, θα πρέπει να αρχίσουν τώρα να
υιοθετούν πρακτικά βήματα προς τον στόχο της επίτευξης θρησκευτικής ελευθερίας για
όλους, παντού.


