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Ochrona wolności sumienia i wyznania
zakończenie pracy magisterskiej
W dzisiejszych czasach wyznawana przez kogoś religia jest uważana za coś osobistego, to jednak społeczne
zaangażowanie niektórych religii wręcz wymusza agresywne zachowanie wobec innych wyznań. Dlatego
takie akty prawne jak Konstytucja czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mają na celu chronić owe
jednostki jak również różnego rodzaju związki wyznaniowe. Żyjąc w demokratycznym kraju jakim jest Polska
powinniśmy jak najbardziej liczyć się z cudzym zdaniem, poglądem oraz zapewnić każdemu swobodę
wyrażania swojej postawy wobec wolności religijnej. Niestety często zapominamy czym jest tak ważna w
ówczesnym świecie TOLERANCJA. Na podstawie przedstawionych przeze mnie przykładów przestępstw
wobec wolności wyznania i sumienia, możemy śmiało stwierdzić, że niestety to co zostało spisane w aktach
prawnych, które powinien respektować każdy szanujący się Polak, nie jest odzwierciedleniem w praktyce.
Moja praca, oprócz przedstawienia ogólnych pojęć związanych z terminami wolność religijna, wyznania i
sumienia, miała na celu skupienie się na pojęciu kim jest człowiek i jak bardzo się od siebie różnimy. Możemy
to zaobserwować w drugim rozdziale, gdzie oprócz przedstawionych ogólnych zagadnień dotyczących
prawno-karnej ochrony wolności wyznania i sumienia skupiamy się również na obrazie uczuć religijnych. Na
podstawie aktów prawnych przedstawionych w mojej pracy możemy doszukać się terminów czym są uczucia
religijne. Ale czy tak są one odbierane w rzeczywistości? Po raz kolejny mamy przykład tego, iż to co spisane
jest niczym w porównaniu z tym co jest namacalne w praktyce. Ponieważ każdy z nas jest inny. Jednak to
właśnie nie kto inny jak człowiek powinien kierować się w życiu zasadą tolerancyjności wobec drugiego
człowieka. Nie chce zwracać tylko tutaj na jednostki cywilne, ale również na przedstawicieli jednostek
publicznych, którzy pełniąc tutaj rolę ustawodawców jak również organów mających ochraniać obywateli,
sami nie przeciwdziałają szerzącym się działaniom przeciwko mniejszością.
Reasumując, mam nadzieję ,że moja praca w mniejszym, bądź większym stopniu oprócz przedstawionych w
niej prawnych zagadnień na temat wolności religijnych zwróci czytelnikowi uwagę, iż sami jesteśmy
odpowiedzialni za to co czynimy sobie oraz drugiemu człowiekowi i nauczymy się wprowadzić w życie

definicję słowa TOLERANCJA wobec wolności wyboru człowieka w różnych jego aspektach życia.

