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UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. septembra 2019
k ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným
náboženským komunitám vo svete (tlač 1554)

Národná rada Slovenskej republiky,
odvolávajúc sa na čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, čl. 18 Medzinárodného
paktu o občianskych a politických právach a na čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle
ktorých je sloboda náboženstva alebo viery základným ľudským právom,
pripomínajúc si obmedzovania slobody náboženstva alebo viery na Slovensku
v 20. storočí, zvlášť prenasledovanie židov v období slovenského štátu a prenasledovanie
kresťanských cirkví počas desaťročí komunistického režimu,
pripomínajúc si význam Sviečkovej manifestácie z Veľkého piatku 25. marca 1988,
ktorá bola významným vystúpením slovenskej spoločnosti v prospech občianskych
a náboženských slobôd a ktorá zarezonovala po celom svete a pričinila sa o spoločenský
pohyb vedúci k pádu železnej opony,

A. b e r i e n a v e d o m i e
závery Rady Európskej únie zo 16. novembra 2009 o slobode náboženstva alebo viery,
usmernenie Rady Európskej únie z 24. júna 2013 v oblasti presadzovania a ochrany slobody
náboženstva alebo viery, uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 k usmerneniu
Rady Európskej únie a mandátu osobitného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody
náboženstva alebo viery mimo Európskej únie, ako aj ďalšie nedávne uznesenia a legislatívne
akty mnohých národných parlamentov na podporu slobody náboženstva alebo viery,
rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 28. mája 2019, ktorá ustanovuje 22. august
za Medzinárodný deň pripomínajúci obete násilných činov založených na náboženstve alebo
viere,
vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktom násilia a prenasledovania
príslušníkov kresťanských komunít na viacerých miestach vo svete z 29. marca 2011,
programové priority predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť
a spoluprácu na rok 2019, ktoré zahŕňajú podporu tolerancie a prevenciu diskriminácie
z dôvodu vierovyznania alebo náboženstva,
dobrovoľný záväzok Slovenskej republiky podporovať slobodu náboženského vyznania
alebo viery a náboženskú toleranciu na medzinárodnej úrovni v rámci členstva Slovenskej
republiky v Rade OSN pre ľudské práva na roky 2018 ̶ 2020;

B. v y j a d r u j e
solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje náboženstvo alebo vieru, ktorých počet
v posledných rokoch výrazne narastá,
očakávanie, že štáty splnia svoju povinnosť zabezpečiť ochranu pred diskrimináciou
a násilím voči každému, vrátane osôb patriacich k náboženským menšinám,
odsúdenie všetkým formám diskriminácie a násilia páchaného na rôznych skupinách
obyvateľstva pre ich náboženstvo alebo vieru, predovšetkým však genocídam,
očakávanie, že v súlade s medzinárodným právom budú páchatelia násilia potrestaní
a obete odškodnené,
uznanie za prácu mnohým slovenským organizáciám, ktoré sú po celom svete
dlhodobo činné v oblasti pomoci prenasledovaným pre náboženstvo alebo vieru,
súhlas so zaradením presadzovania a ochrany slobody náboženstva alebo viery medzi
priority ľudskoprávnej politiky Európskej únie;

C. o d p o r ú č a
vláde Slovenskej republiky,
aby zvýšila medzirezortné úsilie v oblasti ochrany slobody náboženstva alebo viery
a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.
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