2018-1
Resolution gällande religionsfrihet i Lugansk-området i östra Ukraina
Världsbaptistalliansens årsmöte, som möttes i Zürich, Schweiz, den 2-6 juli 2018:
UTTRYCKER oro över den osäkra situationen för religiösa grupper i östra delen av Ukraina, Luganskregionen. Regionen är en del av det konfliktområde som nu allmänt antas vara under kontroll från
Ryssland, som benämner området ”Luganska folkrepubliken (LPR)”. LPR lanserade nyligen en
religionslag (LPR lag nr 211-II ”om samvetsfrihet och religiösa föreningar”) daterad 2018-02-02. Denna
lag strider mot de universella mänskliga rättigheterna, begränsar religionsfrihet och hotar förekomsten
av befintliga religiösa grupper och organisationsnätverk;
BEKLAGAR att alla religiösa organisationer inom LPR, förutom Moskva-patriarkatet i rysk-ortodoxa
kyrkan (ROC), nu tvingas visa sin lojalitet mot LPR-myndigheterna genom ett
omregistreringsförfarande för att behålla sin rättsliga status. Detta innefattar skyldighet för alla
religiösa organisationer att lämna detaljerade rapporter om sina aktiviteter;
KONSTATERAR att dessa begränsningar och föreskrifter bryter mot artikel 18 i den Allmänna
förklaringen om mänskliga rättigheter, mot artikel 18 i den Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter samt mot artikel 9 i Europakonventionen om mänskliga
rättigheter;
BEKRÄFTAR vårt engagemang som baptister gällande det bibliska synsättet att alla människor är
skapade till Guds avbild och utrustade med frihet att dyrka och utöva sin religion enligt sin egen
övertygelse;
UPPMANAR Luganska folkrepubliken, gällande baptistförsamlingar och andra kyrkor, att ändra lagen
och göra den förenlig med religionsfrihet, såsom beskrivs i internationella deklarationer, konventioner
och avtal;
UPPMUNTRAR Ryska republiken att påverka Loganska folkrepubliken att förändra lagen så att den
överensstämmer med full religionsfrihet; och
ANMODAR FN:s särskilda rapportör för religionsfrihet att samla information om situationen i Luganskregionen och att besöka Lugansk-området och myndigheterna för att sätta press på dem att förändra
lagen.

2018-2
Resolution mot våld och misshandel av kvinnor och flickor
Världsbaptistalliansens årsmöte, som möttes i Zürich, Schweiz, den 2-6 juli 2018:
BEKRÄFTAR att kvinnor och flickor är skapade till Guds avbild, besitter omistligt värde och värdighet
som gåvor från Gud, och är grundläggande för hälsa och vitalitet inom familjen, i kyrkan, i samhället
och inom nationerna;
ERKÄNNER att kyrkan ibland har stått tyst och gjort sig skyldig till att vidmakthålla bibliska och
teologiska tolkningar angående kvinnor och flickor, som kunnat utsätta dem för våld och missbruk i
hemmet, kyrkan och samhället; och som hindrar deras möjlighet att leva i Guds fullhet;
KONSTATERAR att trakasserier och våld mot kvinnor och flickor i hela världen är omoraliskt, oetiskt
och oförenligt med alla människors frihet såsom uttryckt i evangeliet, och att kyrkan alltför ofta varit
skyldig till våld och förnedring mot kvinnor och flickor samt till att skyla över fall av misshandel;
ERKÄNNER att #MeToo-rörelsen har riktat uppmärksamhet på trakasserier och våld mot kvinnor och
flickor;
UPPMANAR Världsbaptistalliansens medlemskyrkor att:






Öka uppskattningen av kvinnors och flickors värde på alla områden inom familjen, i kyrkans liv och i
samhället;
Utveckla program, riktlinjer och praxis som skyddar och stärker kvinnor och flickor;
Tillhandahålla rådgivning och säkerhet för kvinnor och flickor som är offer för missbruk;
Säkerställa procedurer som innefattar öppenhet, ansvar och rapportering av misstänkt våld till lämplig
instans både inom och utanför kyrkan;
Utforma och genomföra kulturellt kontextuella läroplaner för att utbilda ledare inom kyrkor och
församlingar gällande det mångfacetterade problemet med våld mot kvinnor och flickor och processer
för att förhindra sådant våld.

2018-3
Resolution gällande vikten av att bevara familjen sammanhållen vid invandring
Världsbaptistalliansens årsmöte, som möttes i Zürich, Schweiz, den 2-6 juli 2018:
ERKÄNNER att det är en universell önskan att människor önskar bevara och skydda sin familj från
våld, sjukdom, ekonomisk ödeläggelse och andra hot, och att denna önskan driver miljontals att lämna
sina hemländer och söka ett bättre liv för sig själva och sina familjemedlemmar;
BEKRÄFTAR det tydliga bibliska mandatet att välkomna främlingar, och att Jesu efterföljare med
kärlek och rättvisa ska bemöta behoven hos invandrare, migranter och flyktingar (Mika 6:8, Matt
22:34-40, 25:35, 40, Rom 12:13, Hebr 13:1-3);
HÄVDAR vår tro på att Gud skapade familjen som den primära sociala enheten, och att familjer är
väsentliga i ett hälsosamt samhälle;
BEKRÄFTAR våra tidigare resolutioner från 2013, 2016 och 2017, som noterar vår ståndpunkt om
rättigheter och värdighet för invandrare, migranter och flyktingar;
BEKLAGAR nyligen genomförda åtgärder, där amerikanska regeringen separerade mer än 2000
invandrarbarn från föräldrarna och där många blivit kvarhållna i förvar även sedan föräldrarna redan
deporterats;
MOTSÄTTER oss påståenden från några amerikanska regeringstjänstemän, att bibeln motiverar en
påtvingad separation av familjer, och uppmanar amerikanska regeringen att arbeta för att återförena
varje familj och förhindra sådana separationer i framtiden;
UPPMANAR individer, kyrkor och religiösa organisationer att vara aktiva i invandrarfrågor och
solidariskt stödja sammanhållning av familjer;
UPPMUNTRAR alla baptister att profetiskt utmana omoralisk politik som undergräver rättigheter och
värdighet för invandrare, migranter och flyktingar; och
UPPMANAR alla regeringar att följa internationell rätt angående korrekt behandling av invandrare,
migranter och flyktingar samt upprätta familjeenhetens företräde.
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