
 

 بيان بشأن الحرية الدينية
 

 نلندي كذلك.الفاحلرية الدينية هي مبدأ عاملي وحق من حقوق اإلنسان لكل فرد. وهذا احلق ُمبَّين يف إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ويف الدستور 
العلن، كما تكفل له حرية االعتقاد، والصالة، وحضور الصلوات اجلماعية، واالحتفال يف حرية الدين تكفل لكل فرٍد حق ممارسة شعائر دينه يف السر و 

دين للجميع ال باألعياد الدينية وكذلك حق نشر الدين. حرية الدين تعطي األطفال واآلباء احلق يف تعليٍم يتوافق مع دينهم. ويف نفس الوقت، تضمن حرية
 احلق يف عدم االعتقاد أو عدم ممارسة الدين.

ت أمهية بالغة ذا وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان حرية الدين وحرية النظرة إىل العامل لسائر املواطنَّي. إن حرية الدين وباقي حقوق اإلنسان األخرى
ديدا للدين. بل هت بالنسبة للفرد واجملتمع على حد سواء. وقد يفقد الدين مصداقيته إذا ارتبط بالسلطة السياسية. كما أن علمنة اجملتمع ال تشكل بالضرورة

 لرئيسية.ة اإهنا على العكس من ذلك قد تسمح لألديان، إما معا أو بشكل منفصل، بطرح وتوفري أساٍس ُيشكل نقطة لقاء بَّي الناس ملواجهة قضايا احليا
من األمهية مبكان أن ، فيف البلدان اليت تُقيند فيها حرية الدين، غالبا ما ُتسجنل انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان وهُتدند التنمية االجتماعية كذلك. ولذلك

 تَأخذ فنلندا بعَّي االعتبار يف برامج التعاون اإلمنائي وضَع حقوق اإلنسان األخرى يف البلد املتلقي مبا يف ذلك احلرية الدينية.
حد للضغوط ال قبل ع أكما تقع مسؤولية احلرية الدينية على عاتق اهليئات الدينية أيضا ألن مفهوم احلرية الدينية يشمل احلق يف تغيري الدين. وال جيوز إخضا 

 اختاذ قرار تغيري الدين وال بعده. 
م له السلوى، واإلطار املرجعي، ويعطيه أيضا فرصة للتدبّر يف قضايا احلياة  ربى. غري أن مضمون الكيوفِّر الدين للفرد جمتمعا، وشعورا باالنتماء، كما يقدِّ
نية حىت ميكن للقوانَّي لديالدين ومعناه ليسا من املسلمنات يف الثقافة احلديثة. وبالتايل، فمن املهم أن يكون لصناع القرار فهٌم كاٍف لقيمة مجيع املعتقدات ا

 .واملمارسات املتبعة يف البالد، يف املستقبل أيضا، أن تأخذ مبدأ احلرية الدينية بعَّي االعتبار كحجر الزاوية لبناء السالم االجتماعي
ات السماوية الثالثة يانفنلندا مؤهلة بشكل جيد لتكون بلداً رائداً يف تالقي األديان والثقافات املتجذرة يف اجملتمع. ذلك أن االجتماعات السنوية لزعماء الد

من  1022بالفنلندية( يف عام أوسكوت" من جهة، وتأسيس منتدى التعاون بَّي األديان يف فنلندا )منتدى " 1002اليت دعت هلا رئيسة اجلمهورية يف عام 
لثقافات وا جهة أخرى تعترب خطوات يف االجتاه الصحيح. فمنتديات النقاش هذه تساعد على كسر األحكام املسبقة، وتقدم فرصة لزيادة معرفتنا باألديان

 املوجودة يف جمتمعنا.
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 هيّكي هوّتونَّي

 أمَّي العام اجملمع املسكوين الفنلندي

 أوكان ضاهر 

 رئيس اجملمع اإلسالمي يف فنلندا )جمتمع التتار(

 عبدي حكيم ياسَّي أرارسي

 رئيس اجمللس اإلسالمي يف فنلندا

 املطران كاري ماكينن
 الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف فنلندا

 األسقف تيمو سيّپو

 الكنيسة الكاثوليكية يف فنلندا
 املطران ليو

 الكنيسة األرثوذكسية يف فنلندا
 جدعون بولوتوفسكي 

 رئيس اجمللس املركزي ليهود فنلندا


