
 
 
Citat ur Internationella Bahá'í-samfundets skrift  
En  Vändpunkt för Världens Nationer: 
 

Om mänskliga rättigheter: 
"Genomdrivande av mänskliga rättigheter på internationell nivå behöver 
handläggas på ett sätt som liknar behandling av militär aggression under ett 
system för kollektiv säkerhet. Kränkandet av mänskliga rättigheter i en stat 
måste anses som allas angelägenhet och tvingande mekanismer måste ge 
möjlighet till ett förenat gensvar från hela det internationell samfundets sida."  
         

Om utveckling: 
"Utveckling bör inte sammanblandas med skapandet av ett icke hållbart 
konsumtionssamhälle. Sant välstånd innefattar andligt såväl som materiellt 
välstånd. Mat, dryck, vila och ett av materiellt välbefinnande är grundläggande 
men människor kan inte och kommer aldrig att nå självförverkligande genom 
dessa nödvändiga ting. Ej heller kan tillfredsställelse uppnås genom något mera 
ogripbara materiella framsteg som social ställning eller politisk makt. Inte ens 
intellektuella framsteg kan i sista hand tillfredsställa våra djupaste behov.  
 "Det är i hungern efter något mera, något bortom oss själva, som 
människosjälens verklighet kan förstås på ett riktigt sätt. Även om vår andliga 
sida skyms av den dagliga kampen för materiella resultat, kan inte längre vårt 
behov av det transcendentala negligeras." 
 

Om kvinnornas betydelse för en fredlig värld: 
"Det är dags för världens institutioner, vilka huvudsakligen består av män, att 
använda sitt inflytande för att stödja det systematiska inkluderandet av kvinnor, 
inte av nedlåtenhet eller skenbar självuppoffring utan som en handling som 
motiveras av tron att kvinnornas bidrag behövs för att samhället skall utvecklas. 
Endast då det sätts värde på kvinnors bidrag kommer de att bli eftersökta och 
föras in i samhällets väv. Resultatet kommer att bli en mer fredlig, balanserad, 
rättvis och blomstrande civilisation."  
 
För mer information: 

Svenska Bahá’í-samfundet   tel: 08-215190 
Solhagavägen 11,  163 52 Spånga 
e-mail: secretariat@bahai.se  
hemsida: www.bahai.se,  
internationell sida: www.bahai.org  
Bahá’í-litteratur på svenska: www.skrifter.bahai.se  

 
 

Vad är bahá’í? 
 
Bahá'í är en världsomspännande, politiskt obunden, religiös rörelse som nu 
finns representerad över praktiskt taget hela jorden. Den grundades i Persien av 
Bahá'u'lláh (1817-1892) som för bahá'íer är Guds Uppenbarare för vår tidsålder. 
Bahá'í syftar till att skapa förståelse, samförstånd och solidaritet mellan folk av 
olika nationalitet, kultur och religion, för att på så vis lägga grunden till en 
bestående världsfred.  
 Bahá’u’lláh lär att det endast finns en Gud, en ursprunglig skapande källa 
som är alltings yttersta orsak och syftemål och något långt ovan människans 
fattningsförmåga. De olika religionerna har närmat sig denna yttersta 
verklighet på olika sätt, givit den olika namn, och gjort sig olika föreställningar 
om vad Gud är. Men vare sig man talar om Gud, Jahve, Allah, Brahman, etc, är 
det en och samma skapande kraftkälla som människan söker närma sig. 
        Förutom en förnyelse av den kärna av andliga sanningar som i olika form 
återfinns i alla de stora religionerna, kom Bahá'u'lláh med progressiva sociala 
idéer som för sin tid var mycket radikala. Bland dessa kan nämnas, 
självständigt sökande efter sanning, harmoni mellan vetenskap och religion, 
frigörelse från fördomar (beträffande ras, nationalitet, religion, samhällsklass, 
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etc), jämställdhet mellan könen, allmän skolutbildning, avskaffande av extrem 
rikedom och fattig dom, ett internationellt hjälpspråk, mm.  
        Dessa idéer delas av en mängd andra religiösa eller humanitära rörelser 
och organisationer och i många delar av världen samarbetar Bahá'í med dessa. 
Internationella Bahá'í-samfundet blev 1948 erkänd som icke-statlig organisa-
tion av FN och 1970 medlem med rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och 
Social Råd (ECOSOC) samt (1976) i FN:s Barnfond.  
 

Bahá'í-religionens spridning. 
Enligt senaste upplagan av Encyclopedia Britannica är bahá'í-religionen näst 
efter kristendomen den mest spridda av de stora världsreligionerna (vad gäller 
antalet länder). Bahá'í- litteratur finns översatt till över 800 olika språk. I 
många länder i Tredje världen är bahá'í den religion som ökar snabbast. Totalt 
finns ca fem millioner bahá'íer från mer än två tusen olika folkslag, kulturer och 
etniska minoriteter som är bosatta på mer än 110.000 platser över hela världen. 
        Bahá'í-religionen har inget prästerskap, utan samfundet leds av 
demokratiskt valda råd. Bahá'í-samfundets internationella styrelse har sitt säte 
på Karmelberget i Haifa, Israel. På det nationella planet leds bahá'í-samfunden 
av 179 demokratiskt valda Nationella Andliga Råd, och lokalt av över 18.000 
Lokala Andliga Råd. I Sverige finns ett Nationellt Andligt Råd och 23 Lokala 

Andliga Råd. 
 
Viktiga sociala principer 
Bahá'u'lláhs sociala läror understöder den centrala principen om 
mänsklighetens enhet: 
 
 enhet i mångfald. Bahá'í-principen om enhet är snarast motsatsen till 

likformighet. Vad som åsyftas är en harmonisk samverkan av grupper    
och individer med olika kulturell och historisk bakgrund. Värdet av        
den enskildes ansvar och initiativ betonas starkt. 

 
 avskaffandet av fördomar av alla slag såsom ras, religion, nationalitet, 

samhällsklass. Fördomar mellan folkgrupper har varit en viktig orsak      
till krig. 

 
 individens ansvar för att själv söka sanningen. Blind auktoritetstro har 

varit en viktig orsak till fortlevandet av fördomar. Religiös tillhörighet 
måste baseras på individens fria val. 

 
 religionen skall vara en källa till kärlek och enighet. Om religion är orsak 

till krig är det bättre att inte ha någon religion alls.  
 
 samförstånd mellan vetenskap och religion. Vidskepelse och dogmatism 

som inte är förenligt med vetenskapligt tänkande kan inte accepteras.        
Å andra sidan måste även vetenskapen se sina begränsningar, att det   

finns viktiga frågor som den inte kan ge svar på. 
 
 allmän skolutbildning. Om ekonomin inte tillåter att både söner och 

döttrar utbildas, bör döttrarna ges företräde, då de som blivande mödrar 
har huvudansvaret för barnens första uppfostran. 

 
 lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. För att en fredlig 

värld skall uppnås är det väsentligt att kvinnor får samma utbildning som 
män och ges samma möjligheter att spela en roll på alla nivåer av det 
offentliga livet.       

 
 allmän nedrustning och en global myndighet med tillräckliga 

maktbefogenheter att vidmakt hålla världsfred. I det sammanhanget har 
Internationella Bahá'í-samfundet framlagt förslag till en kraftig 
förstärkning av FN. Det bör emellertid framhållas att bahá'í är en icke-
politisk organisation. Den ser sin uppgift på ett annat plan - att inspirera 
till globalt samarbete och till att sprida den insikt om mänsklighetens 
enhet och global solidaritet som behövs för att understödja globala 
institutioner.  

 
 en mer rättvis fördelning av världens rikedomar. För att ombesörja detta 

krävs en global myndig het med brett folkligt stöd. Radikal ekonomisk 
jämlikhet är omöjlig, men ytterligheter i fråga om rikedom och fattigdom 
måste efter hand elimineras. I det sammanhanget betonas också värdet av 
frivilliga insatser. 

 
 ett internationellt hjälpspråk. Ett gemensamt språk och skrift måste väljas, 

antingen ett av de existerande språken - eller ett nytt, och läras ut i alla 
skolor över hela världen. På så vis skall alla bara behöva lära sig två språk - 
modersmålet och det internationella språket. Detta kommer att vara ett 
viktigt bidrag till att skapa en känsla av att hela jorden är  en enhet.       

 
 

     

“Prisad vare Gud, Den Allra Högstes Penna har lyft bort 
åtskillnaden mellan Hans tjänare och Hans tjänarinnor och 
genom Hans fulländade gunst och allomfattande nåd 
tilldelat alla en ställning och rang på samma nivå.” 
                  - Bahá’u’lláh  1817 - 1892 


