.
3. Samvets- och religionsfriheten
Det är ett stort privilegium att leva i ett demokratiskt samhälle, där alla

medborgare har rätt att delta i den politiska processen. Vi vill göra allt vi kan
för att stärka demokratin och för att lagar och rättsystem ska vara rättfärdiga,
speciellt när det gäller att skydda den svage. Vi vill försäkra oss om att
samvets- och religionsfrihet är ovillkorligt skyddat från inblandning från
statens sida, inte bara för individer, utan också för institutioner som familjen,
församlingar, föreningar, företag och skolor.

manifest
för samvetsfrihet

Ett upprop för äktenskap, människovärde, religions- & samvetsfrihet.

En sekulär stat är inte detsamma som ett sekulärt samhälle.

Vi bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken
religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss varje
försök från statens sida att skapa ett sekulärt samhälle, med en ny statsreligion i form av sekulär ideologi. Staten ska inte ta ställning i frågor som
enligt religionsfriheten varje medborgare själv bestämmer över.
Vi kommer inte att låta oss tystas i våra övertygelser, varken av

politisk makt, ekonomisk styrning, domstolsbeslut eller medialt tryck och
vi avvisar varje försök att begränsa vår frihet att, offentligt såväl som privat,
uttrycka kristen tro och leva i enlighet med vår övertygelse, i kärlek och
lydnad för Gud.

Vi uppmanar därför alla med makt och inflytande i Sverige att
stå för människovärdet, respektera den klassiska äktenskapssynen och skydda allas rätt till samvets- och religionsfrihet.

Europakonventionen artikel 9:

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna
rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i
gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro
genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”
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Kristen tro har funnits i tusen år i Sverige och präglat vår historia,

kultur och lagstiftning. Idag finns det kristna överallt i samhället; i alla åldrar,
nationaliteter, klasser, yrken och politiska partier.
Vi som skrivit denna deklaration är kristna från hela bredden av kristenheten;
evangeliska, katolska och ortodoxa kristna.
Som kristna tror vi på en levande, treenig Gud, Fader, Son och Helig Ande,
som vi har glädjen att få tillbe och förhärliga.
Vi tror på Gud, Fadern, som har skapat världen och gett varje människa
hennes liv. Han är inte en okänd Gud, utan har uppenbarat sig, gjort sig
åtkomlig för oss människor och gett oss vägledning för livet.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds Son, världens frälsare och herre, vilken är
avlad av den Helige Ande och född av Jungfru Maria.
Vi bekänner hans inkarnation, hans korslidande, död och uppståndelse och
hans återkomst i härlighet. Han levde ett sant mänskligt liv i tjänande och
kärlek och gjorde gott mot alla; han helade de sjuka, mättade de hungriga
och befriade de förtryckta. Genom sitt liv och sin död för oss visade han att
människan är älskad av Gud och han kallade alla människor till omvändelse
och tro. Evangeliet – de goda nyheterna – innebär att alla som vill kan få
gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus.
Vi tror på Guds helige Ande, som bor i oss, vägleder, utrustar och styrker
oss och vill samla oss till ett i Kristi Kyrka.
Som kristna medborgare i Sverige har vi ansvar att älska vår nästa som oss
själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land. I enlighet
med kristen tro är vi förpliktade att följa lagar och lyda myndigheter, så länge
de inte kräver att vi ska agera orättfärdigt, liksom vi är förpliktade att kritisera
och utmana dem när de inte står för sanning och rätt.
Med detta manifest vill vi formulera vårt perspektiv på tre områden, som vi

tror är av stor betydelse för vår kultur och för alla människors väl.

.
1. Människovärdet

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och att människor därför
har lika värde och värdighet. Detta gäller alla; människans värde är
inneboende och okränkbart. Att skydda människan, särskilt den svage och
skyddslöse, är en av statens viktigaste uppgifter.
Historiskt har kristna alltid engagerat sig för människor i nöd.

Vi är fast beslutna att i vår tid hjälpa, skydda och tala för dem som ofta inte
kan tala för sin egen sak; barn – födda och ofödda – sjuka, gamla, döende,
fattiga, flyktingar, människor som är offer för krig, miljöförstöring, HIV/Aids,
trafficking eller på andra sätt förtryckta och utnyttjade. Vi kommer att kämpa
för livet från befruktningen till den naturliga döden och kan därför inte medverka till aborter, forskning på mänskliga embryon, assisterat självmord eller
eutanasi. Vi vill arbeta för en livets kultur.

.
2. Äktenskapet

Vi tror på äktenskapet som ett livslångt förbund mellan en man och en
kvinna. Vi ser äktenskapet som instiftat av Gud, som det enda rätta
sammanhanget för sexuell samlevnad och som den grundläggande enheten
i samhället, med avgörande betydelse för identitetsskapande, normbildning,
hälsa och välmående.
I en situation där staten valt att definiera äktenskapet på ett sätt

som avviker från alla tidigare definitioner genom historien, kommer vi fortsätta att formulera och motivera vår kristna syn att äktenskapet är ett livslångt
förbund mellan en man och en kvinna.
I en pluralistisk kultur, med motstridiga perspektiv i många frågor, är det
självklart att också den klassiska äktenskapssynen ska respekteras som en
legitim uppfattning och att vi som kristna ska ha frihet att uttrycka vår övertygelse om sexualitet, äktenskap och familj.

