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Стаття 19.
1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своєї
думки.
2. Кожна людина має право на вільне вираження своєї думки; це
право включає свободу шукати, одержувати і поширювати всякого
роду інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово або через пресу чи художні форми вираження, або ж іншим способом вираження за своїм вибором.
3. Користування передбаченими в п.2 цієї статті правами накладає
особливі зобов'язання і особливу відповідальність. Воно може бути,
відтак, пов'язане з деякими обмеженнями, які, однак, повинні визначатися законом і бути необхідними: а) для поваги прав і репутації інших осіб; б) для охорони державної безпеки, громадського
порядку, здоров'я чи моральності населення.
Стаття 20. 2. Всякий виступ на користь національної, расової або
релігійної ненависті, який є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насилля, мусить заборонятися законом.
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ПАРИЖСЬКА ХАРТІЯ ДЛЯ НОВОЇ ЄВРОПИ
Підписана керівниками 32 держав Європи, США і Канади
21.11.1990 р.

Нова ера демократії, миру та єдності.
Пава людини, демократія і верховенства закону.
Ми підтверджуємо, що без будь-якої дискримінації кожна
людина має право: на свободу думки, совісті, релігії і переконань...
Ми підтверджуємо, що етнічна, культурна, мовна та релігійна самобутність національних меншин буде захищена і що особи,
які належать до національних меншин, мають право вільно виражати, зберігати і розвивати цю самобутність без якоїсь дискримінації і
за умов повної рівності перед законом. ... Ми виражаємо свою рішучість боротися проти всіх форм расової та етнічної зневаги, антисемітизму, ксенофобії і дискримінації щодо будь-кого, а також переслідувань за релігійними та ідеологічними мотивами.
ПРОПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВАМ - ЧЛЕНАМ ООН
СЕМІНАРУ, ПРОВЕДЕНОГО В ГРУДНІ 1984 РОКУ ЦЕНТРОМ З
ПРАВ ЛЮДИНИ ООН

Стаття 27. У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, особам, які належать до таких меншин, не може бути відмовлено у праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися
своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а
також користуватися рідною мовою.

1. Кожна держава забезпечує гарантію релігійних свобод в конкретній формі і забороняє дискримінацію на релігійному грунті.

ПІДСУМКОВИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
В ЄВРОПІ

2. Держава організовує або забезпечує національні інститути, які
відповідають за розвиток терпимості і борються із дискримінацією
за ознакою віросповідання.

Хельсинки, 30 липня - 1 серпня 1975 р.
а) Декларація принципів, якими держави-учасники будуть
керуватися у взаємних відносинах
VII. Повага прав людини і основних свобод, включаючи свободу
совісті, релігії і переконання. Держави-учасники будуть поважати
право людини і основні свободи, включаючи свободу думки, совісті,
релігії і переконання для всіх, без відмінності раси, статі, мови і
релігії... В цих межах держави-учасники будуть визнавати і поважати свободу особи сповідувати, одноосібно або разом з іншими, релігію чи віру, діючи у відповідності з повелінням власної совісті.

3. Установи, які відповідають за культуру та освіту, повинні розробляти програми, які роз’яснюють сутність вартості релігійних cвобод і
спрямовані на їх укорінення.
4. Державні службовці повинні одержувати спеціальну підготовку і
керівні вказівки щодо практики поваги до різних релігійних традицій і
вірувань, відмови від дискримінації за ознакою віросповідання.
5. Для загальноосвітніх шкіл слід розробити програми, які навчають
принципам прав людини у сфері свободи віросповідання і совісті,
дають знання про їх місце в контексті міжнародних нормативних
документів з прав людини.

