
ПОВЕЛБА ЗА СЛОБОДА НА РЕЛИГИЈА
Меѓународниот самит за слобода на религија за секого, секаде, секогаш

Со оглед на тоа што правото на слобода на религија и совест припаѓа на
секоја личност врз основа на неговата/нејзината хуманост и ја одразува
суштината на неговото или нејзиното достоинство и личност;

Со оглед на тоа што мажите и жените се обдарени со разум и слободна волја и
по својата природа ја посакуваат вистината, која религијата се обидува да ја
обезбеди;

Со оглед на тоа што правото на верска слобода е вградено во член 18 од
Универзалната декларација за човекови права, кој декларира:

„Секој има право на слобода на мисла, совест и религија; ова право ја
вклучува слободата да ја промени својата вера или убедување и слободата,
сам или во заедница со други, јавно или приватно, да ја манифестира својата
религија или убедување преку настава, практикување, богослужба и служење.
Со оглед на тоа што негирањето на верската слобода на која било личност е да
го негира неговото или нејзиното право да живее целосно човечки живот и да
цвета како човечко суштество;

со оглед на тоа што верската слобода е важна за луѓето затоа што религијата
е важна за човечките суштества; огромното мнозинство од луѓето во светот
припаѓаат на религиозна заедница или се религиозни во некоја форма;

со оглед на тоа што заштитата на верската слобода е подеднаква за сите
личности и за сите нивни соодветни верски заедници е од клучно значење за
индивидуалниот човечки процут, процутот на религијата и процутот на нациите;

со оглед на тоа што стремежот на нациите кон целосна еднаквост на верските
слободи за сите нивни граѓани и за сите нивни верски и нерелигиозни заедници
може да придонесе за социјална хармонија, економски просперитет, политичка
стабилност и намалување на насилството поврзано со религијата;

со оглед на тоа што постигнувањето на нациите на верска слобода за сите
нивни граѓани и верски заедници, заштитени со закон и ценети со култура,
драматично ќе ја зголеми меѓународната правда, стабилност и мир;

со оглед на тоа што одбраната на верската слобода ги надминува
партизираноста и политиката, а заштитата на совеста служи како основен
камен-темелник за процут на праведни, слободни општества;

со оглед на тоа што, за жал, верската слобода за сите личности и сите верски
заедници сè уште не постои во ниту една нација, а негирањето на верската
слобода во нејзините различни компоненти е широко распространето и се
зголемува;

со оглед на тоа што, за жал, крајната форма на одземање на верската слобода



– насилното верско прогонство – е исто така широко распространето и се
зголемува, и предизвикува огромни човечки страдања, уништување на
семејства и заедници и дестабилизација на цели општества;

Овој Самит изјавува:

Секоја влада, секоја верска заедница и секоја политичка и граѓанска
организација во светот треба да се стреми кон целта за постигнување слобода
на вероисповед и совест, за секого, секаде – заштитени со закон и ценети со
култура.

Таа верска слобода треба да се сфати како три меѓусебно поврзани нивоа на
права:

• Правото на секое човечко суштество слободно да верува во религиозни
вистини, или да не верува, непринудени од кој било човечки авторитет, особено
државата со нејзините високи овластувања;
• Право на здружување со други во верска заедница, која исто така поседува
верска слобода. Оваа слобода го вклучува правото да се следат природните
добра за верските заедници, како што се изградба на куќи за богослужба, обука
на свештеници, основање верски училишта, развивање и почитување на
верските доктрини. Тоа ги вклучува правата на родителите да ги воспитуваат
своите деца во рамките на нивната избрана верска заедница. Тоа ги вклучува
правата на поединците и заедниците да ги споделат своите верувања со
другите и да поканат други да се приклучат кон нивните верски заедници. Ги
вклучува правата на приврзаниците да ја напуштат секоја верска заедница и да
се приклучат на друга;
• Правата на верниците и на верските заедници да живеат и да
дејствуваат мирно, во граѓанското и политичкото општество, во
согласност со нивните религиозни убедувања.

Тоа го вклучува правото на верниците и нивните заедници да се потпираат на
тие верувања додека учествуваат во граѓанскиот живот. Тоа го вклучува
правото да ги пренесат своите религиозни ставови на пошироката јавност за
прашања од општото добро, како што се правдата, мирот, еднаквоста и
слободата.

Сите луѓе со добра волја, вклучувајќи ги и лидерите на меѓународните
организации, нациите, религиите, институциите на граѓанското општество,
медиумските организации, политиките и политичките субјекти, треба да почнат
сега да преземаат практични чекори кон целта за постигнување верска слобода
за секого, секаде.


