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Mekkah - dekretet
Den 28 maj 2019 godkändes Mekkah-dekretet enhälligt
av en inte tidigare församlad grupp av världens ledande
muslimska lärda och forskare, som samlades i den heliga
staden för initiativet till spridandet av moderat islam.
Mekkah-dekretet fungerar som vägledning för muslimer
runt om i världen om principerna som förkroppsligar islams
sanna mening.
Makkah-dekretet är enat kring följande principer:

1: Alla människor, oavsett deras skillnader i etnicitet, färger och
nationaliteter är jämlika under Gud.
2: Vi avvisar religiösa eller etniska anspråk på företräde.
3: Skillnader mellan människor i deras trosföreställningar, kulturer
och natur är en del av Guds vilja och visdom.
4: Religiös och kulturell mångfald rättfärdigar aldrig konflikt.
Mänskligheten fodrar positiva, kultiverade relationer och
resultatgivande interaktion. Mångfald måste agera en brygga
till dialog, förståelse och samarbete för mänsklighetens
välbefinnande.
5: Gud uppenbarade Sin existens inför mänskligheten och är
upphovet till all religiös tro, med sina olika budskap och seder,
utövade i sin verkliga och ursprungliga form. Vi ska inte definiera
någon religion genom bedrägliga politiska spel hos de som
säger sig följa denna religion.

6: Civiliserad kulturell dialog är den mest effektiva metoden
att dana tolerans och förståelse, fördjupa banden mellan
samfund och överbrygga hindren till samlevnad. Vi erkänner
och respekterar andras legitima rättigheter och rätt till existens.
Vi åsidosätter förutfattade meningar, historiska bitterheter,
konspirationsteorier och felaktiga generaliseringar. De som
begick överträdelser i det förgångna är också de som är ansvariga
för dem. Ingen skall hållas ansvarig för missgärningar begångna
av någon annan; ingen skall hållas ansvarig för synder begångna
av en annan, oavsett när i historien saken i fråga skedde.
7: Religioner och världsåskådningar är fria från missgärningar
begångna av deras följeslagare eller de som säger sig agera i
deras namn. Dessa nidingsdåd återspeglar endast följeslagares
mänskliga villfarelser, inte tron. Religiösa ledares roll är att inbjuda
till att vörda och tillbe deras Skapare och söka Hans välbehag
genom att ta hand om Hans skapelse, skydda deras värdighet,
samt vara källor till positiva samhälleliga och mellanmänskliga
bidrag.
8: Alla muslimer bör arbeta tillsammans för att förhindra
förstörelse och hjälpa mänskligheten. Vi bör etablera en nobel
och effektiv allians som går bortom teori och tomma slagord,
och som går till botten med orsakerna till terrorism.
9: Vi bör presentera lagar som stävjar kallan till hat, våld, terrorism
och ett narrativ om en civilisationskollision, något som ger
upphov till religiösa och etniska konflikter.
10: Muslimer har berikat mänsklig civilisation och kan berika den
ytterligare i vår tid genom sina många bidrag till att adressera
etiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
11: Alla individer måste motverka terrorism och orättvisa, och
avvisa utnyttjande och brott mot människors rättigheter. Denna
plikt är varken diskriminerande eller partisk.

12: Vår planet är en gåva till oss från Gud. Föroreningen och
förstörelsen av vår natur är ett brott både mot våra egna
rättigheter liksom det är mot kommande generationer. För att
skydda rättigheten till att leva i en ren natur bör alla länder
underskriva på klimatavtal, upphöra med sina destruktiva
utsläpp och administrera sina industrier på ett sätt som skyddar
mänskligheten idag och imorgon.
13: Narrativet om en krock mellan civilisationer som driver
fram konflikt och spridandet av rädsla är tecken på isolering
och hegemoni, orsakade av rasism, kulturell dominans och
segregation.
14: Dessa symptom samverkar till att fördjupa fientlighet mellan
nationer och folk, och förhindrar fredlig samexistens och positiv
nationell integration, särskilt i multi-etniska och multi-religiösa
länder. Hat är en råvara för närandet av våld och terrorism.
15: Islamofobi kan ytterst härledas från hinder att i sanning
förstå Islam. Sann förståelse av islam kräver objektivitet som är
fri från stereotyper och fördomar vilka ofta upprätthålls av de
som själva kallar sig sanna muslimer.
16: Alla individer måste visa prov på nobla moraliska värden och
uppmuntra ansvarsfulla sociala beteenden. Man bör samarbeta
i att motverka moraliska, miljömässiga och familjemässiga
utmaningar som delas av både islam och mänskligheten.
17: Personlig frihet kan inte rättfärdiga att våldföra sig på
mänskliga värderingar eller att förstöra sociala seder. Frihet
betyder inte kaos. All frihet måste upphöra innan det intränger
på andras värderingar och frihet, och bör respektera lagliga
gränser samtidigt som offentlig välgång och social harmoni tas
i beaktning.
18: Ingrepp i andra länders inre angelägenheter är ett brott mot
deras självständighet. Det inkluderar politisk dominans genom

ekonomiska eller andra medel, uppmuntring till sekterism och
försök att styra den religiösa utvecklingen utan hänsyn till lokala
omständigheter, kultur och seder. Oavsett motiveringen så kan
ingrepp inte rättfärdigas förutom genom hjälp, humanitärt stöd
eller sociala utvecklingsprogram, eller besvarandet av legitima
och officiella förfrågningar från offentliga institutioner i att
konfrontera aggression eller korruption.
19: Vi bör efterfölja exemplen av internationella initiativ som
motverkar all form av korruption, applicerar ansvarsprincipen och
ändrar konsumtionsmönster som inverkar på utvecklingsmål,
uttömmer ekonomiska möjligheter eller slösar resurser.
20: Ansvarstagande utbildningsinstitutioner utgör ett socialt
skydd hos muslimska samfund. De behöver effektiva läroplaner
och utlärningsmetoder. Detta ansvar inkluderar främjandet av
centerism och moderation, särskilt bland unga.
21: Alla världsledare och internationella organisationer bör
effektivt samarbeta för att främja fredlig samexistens mellan
religiösa, etniska och kulturella grupper hos mänskligheten.
Ingen individ ska diskrimineras emot baserat på hans eller
hennes religion, etnicitet eller annat när det kommer till politiskt,
ekonomiskt eller humanitärt understöd.
22: Globalt medborgarskap är ett krav. Principerna av den
muslimska rättvisan föreskriver respekt för alla nationer, deras
författningar och lagar. Emedan medborgarna måste vara lojal
gentemot sin stat, så har staten vissa krav i gengäld. Den måste
säkerställa trygghet och social harmoni, skydda helgedomar från
vanhelgning och skydda religiösa symboler från förlöjligande.
Dessa saker återspeglar principen av ömsesidigt krav, med
rättigheter för alla delar av samhället, inklusive religiösa och
etniska minoriteter.
23. En attack mot en plats för tillbedjan är en kriminell handling.
De världen måste svara på sådana attacker med fasthet, stark

politisk vilja och en enad hållning emot tankesätt som stöder
sådana handlingar.
24. Program för att bekämpa hunger, fattigdom, sjukdomar,
okunskap, rasdiskriminering och miljöförstörelse kräver
solidaritet från ansvariga institutioner. Dessa inkluderar statliga,
mellanstatliga och icke-statliga organisationer, och de som är
aktiva i humanitär tjänst. Var och en borde sträva efter att bevara
mänsklighetens och människans individuella värdighet.
25. Stöd av kvinnor bör inte undermineras genom att
marginalisera deras roll, vara respektlös mot deras värdighet,
minska deras status eller hindra deras möjligheter, oavsett om
det är inom religiösa, akademiska, politiska eller sociala frågor.
Deras rättigheter inkluderar lika löner och möjligheter.
26: Det främsta ansvaret för stater och internationella
organisationer är barns välfärd och deras hälsa, utbildning och
uppfostran. Familjen är också ansvarig för att utveckla ett barns
kritiska tänkande att bredda hans eller hennes horisonter, vårda
barnets förmågor och kreativitet, och utveckla kommunikativa
färdigheter, samtidigt som man värnar mot destruktiva mönster.
27. Vi måste förbättra identiteten för muslimska ungdomar, med
en identitet av fem pelare – religion, land, kultur, historia, och språk
– och skydda det mot att hamna i utanförskap. Vi måste skydda
ungdomar från idéerna om en krock mellan civilisationer och
förhindra ansträngningar att starta konflikt med de som inte delar
vår mening. Vi måste bekämpa intellektuell extremism och även
våld och terrorism genom att bidra till att öka medvetenheten
bland ungdomar och vägleda dem enligt islamiska värderingar
av tolerans, fred och harmonisk samexistens. Dessa värden lär
ut förståelse av andra, bevarande av den andres värdighet och
rättigheter, och efterföljandet av de nationella lagar där man är
bosatt.
28. Vi bör upprätta ett internationellt forum för att främja en

konstruktiv dialog bland ungdomar inom och utanför muslimska
samfund.
29. Vi bör sträva bortom resolutioner, retoriska initiativ och
program och teoretiska kungörelser för att uppnå effektiva och
realistiska resultat som främjar världsfred och säkerhet, och
bekämpa metoder för förintelse, etnisk rensning, påtvingad
migration, trafficking och olaglig abort.
30. Endast lärda forskare, som de som samlats vid denna konferens,
och samtycker till denna stadga kan tala för den muslimska
ummahn, globala gemenskapen, eller någon annan fråga som
hör till till dess angelägenheter. Vi delar gemensamma religiösa
och mänskliga mål för att främja allas intressen. Vi erkänner och
tillgiver att detta kräver deltagande av alla, utan uteslutning,
rasism eller diskriminering av någon, oavsett religion, etnicitet
eller färg.
Med välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj
och hans lärjungar.
Utfärdad i Mekkah al mukarramah, i närhet av den heliga Kaba’an
av konferensen kring Mekkah-dekretet, församlad mellan den
22 till 24:e Ramadan år 1440 Hijri, vilket motsvarar 27 till 29:e
maj år 2019.

