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16. Annak érdekében, hogy biztosítsák az egyén számára a vallás vagyhit kinyilvánítá
sának és gyakorlásának szabadságát, a részt vevő államok többek között.

16.1 - hatékony intézkedéseket tesznek, hogy megelőzzék és felszámolják az
egyénekkel vagy közösségekkel szembeni, a vallás vagy a polgári, politikai, gazdasági,
szociális és kulturális élet bármely területén való, hit alapján történő megkülönböztetést,
s biztosítják a hívők és nem hívők közötti valódi egyenlőséget;

16.2 - elősegítik a kölcsönös türelem és tisztelet légkörének kialakítását a különbözö
közösségek hívői, valamint a hívők és nemhívők között,

16.3 - kérésükre elismerik az államaikban alkotmányos keretek között hitüket
gyakorló vagy gyakorolni kész hívői közösségeknek a saját országukban biztosított
státusát;

16.4 - tiszteletben tartják a vallási közösségek jogát arra, hogy
- szabadon hozzáférhető istentiszteleti vagygyülekezeti helyeket hozzanak létre és .

tartsanak fenn;
- saját hierarchikus és intézményi struktúrájuk szerint szerveződjenek;
- vallási és világi személyzetüket megfelelő igényeik és normáik szerint, valamint az

államuk és köztük levő, általuk szabadon elfogadott megállapodásoknak megfelelően

válasszák ki, nevezzék ki és helyettesítsék;
- kérjenek és kapjanak önkéntes pénzbeli és más hozzájárulásokat;
16.5 - konzultációkat kezdenek a vallási felekezetekkel, intézményekkel és szerveze

tekkel annak érdekében, hogy jobban megértsék a vallásszabadság követelményeit;
16.6 - tiszteletben tartják mindenki jogát arra, hogy választott nyelven, egyénileg

vagymásokkal közösen vallási oktatást adjon, vagyabban részesüljön;
16.7 - ebben az összefüggésben tiszteletben tartják többek között a szülök azon

szabadságát, hogy gyermekeik vallásos és erkölcsi nevelését saját meggyőződésüknek
megfelelően biztosítsák;

16.8 - megengedik a vallási személyzet képzését a megfelelő intézményekben;
16.9 - tiszteletben tartják az egyéni hívők és a hívők közösségeínek azon jogát, hogy

saját maguk választotta nyelvű szent könyveket és vallásos kiadványokat, valamint a vallás
vagy a hit gyakorlásához kapcsolódó más tárgyakat és anyagokat beszerezhessenek,
birtokoljanak és használjanak;

16.10 - megengedik a vallási felekezeteknek, intézményeknek és szervezeteknek,
hogy vallásos kiadványokat és anyagokat állítsanak elő, importáljanak és terjesszenek;

16.11 - kedvezően ítélik meg a vallási közösségeknek azt az érdekeltségét, hogy a
társadalmi párbeszédben - beleértve a tömegtájékoztatási eszközök felhasználását is 
részt vegyenek.

17. A résztvevő államok elismerik, hogy a vallás vagyhit szabadságára vonatkozó, fent
említett jogok gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet
alávetni, amelyek megfelelnek nemzetközi jogi kötelezettségeiknek és egyéb nemzetközi
kötelezettségeiknek. Törvényeikben és államigazgatási szabályaikban, valamint azok
alkalmazásában biztosítják a gondolat, a lelkiismeret, a vallás vagy a hit szabadságának
teljes és hatékony gyakorlását.

1989. január

515


