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Musíme zaručiť slobodu a práva
európanov
a ich dobrú
ochranu. V
nedávnej
minulosti
čelili verejné priestranstvá v celej Európe,
najmä miesta bohoslužieb a ďalšie miesta spojené s náboženskými komunitami,
ako sú múzeá alebo školy, čoraz väčšej
miere teroristickej hrozby. Táto hrozba sa
týka všetkých vierovyznaní, ako je to viditeľné pri útoku na rímskokatolícku baziliku Notre-Dame de Nice vo Francúzsku v
októbri 2020, útoku na synagógu v Halle
v Nemecku o rok skôr a nedávnych útokoch na mešity vo viacerých členských
štátoch.

EÚ a program boja proti terorizmu pre
EÚ. S cieľom posilniť túto spoluprácu a
zvýšiť ochranu bohoslužobných miest
Európska komisia v roku 2020 zverejnila
výzvu na predkladanie návrhov projektov
s rozpočtom 20 miliónov EUR. Jednou z
kľúčových priorít je zvýšenie spolupráce medzi náboženskými spoločenstvami
a orgánmi presadzovania práva. Cieľom
projektu SASCE, ktorý je financovaný z
Fondu vnútornej bezpečnosti EÚ - polícia, je splnenie tejto priority. Štyri hlavné
vierovyznania prvýkrát spolupracujú na
zvýšenej ochrane veriacich prostredníctvom celého radu nástrojov, ktoré konkrétne prispejú k nášmu spoločnému
cieľu. Táto príručka je dôležitým krokom
k ochrane bohoslužobných miest, a teda
k zabezpečeniu slobody náboženského
vyznania v Európe.

Aj keď zodpovednosť za zabezpečenie
bezpečnosti spočíva predovšetkým v
presadzovaní vnútroštátnych právnych
predpisov, EÚ zohráva čoraz väčšiu úlohu. Existuje jasná potreba spojiť sily a
spolupracovať v celej Európe a medzi
rôznymi zainteresovanými stranami. Toto
zdôrazňuje stratégia bezpečnostnej únie

Laurent Muschel
Riaditeľ pre vnútornú bezpečnosť
DG Home - Európska komisia
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Rok 2020 bol rokom sociálnych nepokojov a hlbokej globálnej polarizácie. Významný nárast extrémizmu a rozsiahly nárast konšpiračných teórií mali preukázané
vplyvy na náboženské spoločenstvá.
Pandémia vytvorila sociálne podmienky,
v ktorých sa darí rasizmu a extrémizmu.
Extrémizmus, zločiny z nenávisti a terorizmus sú čoraz väčšie výzvy pre náboženské spoločenstvá a spoločnosť ako celok.
Aj keď sa neuskutočnili žiadne rozsiahle
útoky zaznamenané v Európe počas minulého roka, bola zaznamenaná séria
útokov malého rozsahu; útoky nožom vo
Veľkej Británii, vrážanie automobilom vo
Francúzsku a streľba z auta v nemeckom
Hanau vo februári 2020. Každý útok nám
tvrdo pripomína, že teroristická hrozba
pretrváva, a to najmä v prípade takzvaných mäkkých a zraniteľných cieľov bez
ohľadu na vieru. Ako sme videli pri útoku
na synagógu v Halle dňa 9. októbra 2019,
akonáhle si útočník uvedomil, že sa mu
nepodarí zabiť židov, rozhodol sa zabiť
moslimov v blízkej reštaurácii. Solidarita
a spolupráca medzi spoločenstvami viery
je životne dôležitá; útok na jedno spoločenstvo je útokom na všetky spoločenstvá.
Orgány presadzovania práva vždy zohrávali rozhodujúcu úlohu pri ochrane spolo-
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čenstiev a konkrétne spoločenstiev viery.
Mnohým útokom sa podarilo vyhnúť vďaka ich veľkému úsiliu, nasadeniu a obetavosti. Je však potrebné ešte viac rozvinúť dialóg medzi orgánmi presadzovania
práva a náboženskými spoločenstvami,
najmä so zreteľom na eskalujúce zločiny
z nenávisti. Táto príručka bola navrhnutá
tak, aby poskytovala vedomosti a nástroje pre orgány presadzovania práva, občiansku spoločnosť a ďalšie agentúry s
cieľom porozumieť kultúrnym citlivostiam
a uplatniť ich v tejto oblasti.
Cieľom tejto príručky je posilniť povedomie o bezpečnosti, dôveru a spoluprácu
medzi občianskou spoločnosťou a národnými orgánmi a vytvoriť efektívne komunikačné kanály medzi vedením spoločenstva a verejnými orgánmi presadzovania
práva.
Ďakujeme vám, že stojíte pri nás, a dôrazne vyzývame zástupcov orgánov presadzovania práva, aby ďalej rozvíjali svoje
odborné znalosti preskúmaním tejto príručky. Pozývame vás, aby ste spojili sily
s vedúcimi predstaviteľmi spoločenstiev
v boji proti zločinom z nenávisti a diskriminácii a zabezpečili tak bezpečnosť kongregácií a náboženských spoločenstiev
ako celku v celej Európe.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Konferencia
generálnych tajomníkov
európskych cirkví

Predseda
Európskej budhistickej
únie

Riaditeľ
Faith Matters

Generálny riaditeľ
SACC by EJC
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PRAKTICKÝ SPRIEVODCA BUDHIZMOM

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

H L AV N É P RÚ DY
Budhizmus sa šíril po rozsiahlych častiach Ázie a vyvíjal sa rôznymi spôsobmi.
Často zahŕňal hodnoty miestnych kultúr,
ak neboli v rozpore so základnými učeniami Budhu. Niektoré z nich sú známe
ako „Štyri pečate Dharmy“, štyri základné
objavy, ktoré Budha dosiahol v procese
svojho osvietenia pod stromom Bodhi
a ktoré sú ústredné pri výučbe väčšiny
budhistických škôl, aj keď ich interpretácia, formulácia a dôraz sa môžu líšiť:

Ú VO D
Budhizmus vznikol pri Budhovi, ktorý sa narodil na hranici Indie a Nepálu
pred viac ako 2 550 rokmi. „Budha“ znamená „ten, ktorý je prebudený“,
v zmysle „prebudenia sa“ do reality. Učenie, ktoré dáva Budha, je cestou
duchovného vývoja, ktorá postupne vedie k skutočnej slobode: rozvoj hlbokého pokoja a neobmedzeného súcitu, ako aj nahliadnutie do skutočnej
podstaty mysle.
Pretože budhizmus nezahŕňa uctievanie boha tvorcu, nejde o náboženstvo
v západnom zmysle. Budhizmus má spoločné črty s náboženstvom, filozofiou aj vedou, nemožno ho však redukovať na nič z toho.
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•

Všetky zložené veci sú nestále.

•

Všetky
emócie
neuspokojivé.

•

Všetky javy sú bez inherentnej
existencie.

•

Nirvana je mimo extrémov.

sú

Budhisti všetkých tradícií sa uchyľujú k
tomu, čo sa nazýva Tri klenoty. Prvým je
Budha, ktorého možno chápať ako historického Budhu, ale tiež ako princíp prebudenia, osvietenia, budhovskej povahy,
ktorá je vlastná všetkým vnímajúcim bytostiam. Druhou je Dharma, učenie dané
Budhom, ale tiež cesta vedúca k budhovstvu. Tretia je Sangha, komunita vysvätených mníchov a mníšok, ale tiež tých,
ktorí išli touto cestou a sprevádzajú všetkých, ktorí chcú dosiahnuť budhovstvo.
V súčasnosti najbežnejšie používaná klasifikácia rozdeľuje väčšinu existujúcich
tradícií do troch hlavných prúdov: Theravada, Mahayana a Vajrayana. Tieto

tradície zodpovedajú učeniu poskytnutému Budhom počas jeho života, ktoré sa
označuje ako prvé, druhé a tretie otočenie Kolesa Dharmy.
Theravada, Škola starších, je založená na
základnom učení Budhu, ktoré spočíva v
zdržiavaní sa všetkého druhu zla, v zhromažďovaní všetkého dobrého a v očistení mysle. Je spoločná pre všetky školy
budhizmu a dá sa absolvovať školením v
oblasti etického správania, meditácie a
múdrosti vhľadu. Pre pokrok v Theravade
sa očakáva, že človek bude žiť kláštorne
a bude sa riadiť šľachetnou osemnásobnou cestou (správny pohľad, správne
riešenie, správna reč, správne konanie,
správna práca, správne úsilie, správna
všímavosť a správna koncentrácia). V
súčasnosti je Theravada budhizmus prítomný hlavne na Srí Lanke, v Mjanmarsku, Laose, Kambodži, Thajsku a Južnom
Vietname.
Mahayana znamená „Veľké vozidlo“, pretože podporuje ideál bódhi-sattvy, ktorý
sa zaväzuje oddialiť svoje osvietenie,
kým všetky vnímajúce bytosti nedospejú
k budhovstvu. Praktizovaním veľkorysosti, etického správania, trpezlivosti, usilovnosti, meditatívnej koncentrácie a
múdrosti je možné si uvedomiť podstatu
mysle, ktorou je budhovská podstata, neoddeliteľnosť múdrosti a neobmedzený
súcit. Mahayana zahŕňa Čistú zem a
Chan/Zen budhizmus v Číne, Japonsku,
Kórei a Severnom Vietname.
Vajrayana, „Diamantové vozidlo“, je založená na filozofii a praxi Theravady a
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Mahayany, ale na dosiahnutie osvietenia
tiež používa mantry, vizualizácie a jogové
postupy na transformáciu piatich znepokojujúcich emócií, ktorými sú pýcha ega,
hnev, žiarlivosť, chamtivosť a zmätok, do
piatich zodpovedajúcich múdrostí, ktoré
sú ich skutočnou podstatou. Vajrayana,
nazývaná tiež Tantrayana, bola vytvorená
na veľkých budhistických univerzitách v
severnej Indii a medzi 8. a 13. storočím bola
rozšírená do Tibetu, Nepálu, Mongolska,
Bhutánu, ako aj do Kalmykijskej republike
v Rusku a šingonskej tradície v Japonsku.

BUD D HIZ MU S V E U RÓP E
Vzájomný vplyv medzi budhizmom a
európskou kultúrou sa datuje od dobytia starej perzskej ríše Alexandrom
Veľkým. Výsledkom bolo Indicko-grécke
kráľovstvo Gandhara, ktoré bolo začiatkom intenzívnejšej a trvalejšej interakcie
medzi budhizmom a helenizmom, ktorá
trvala asi sedem storočí.
Cirkevný otec z 2. storočia Klement
Alexandrijský sa zmieňuje o budhistických mníchoch z grécko-indického
kráľovstva Baktria, keď uvádza zoznam starých filozofií, ktoré ovplyvňovali
grécku filozofiu. V dôsledku rozmachu
kresťanstva v Rímskej ríši v 4. storočí a
islamského dobytia Perzie a Indie v 7.
storočí sa spojenie s budhizmom, ktoré
existovalo v staroveku, do veľkej miery
stratilo.

Od šesťdesiatych rokov 20. storočia,
s príchodom zenového budhizmu do
Európy, a zvyšujúcim sa počtom tibetských lámov po invázii Číňanov do
Tibetu v roku 1959, ako aj učiteľmi meditácie Vipassana, sa európsky budhizmus rýchlo rozširuje. Napríklad v rokoch
1970 až 2000 vzrástol počet budhistických organizácií vo Veľkej Británii zo
74 na 400 a v Nemecku zo 40 na Počet
budhistov v Európe odvtedy neustále
rastie, podobne ako v Severnej a Južnej
Amerike, Austrálii a Afrike. Vzhľadom
na dostupné údaje predpokladáme, že
v súčasnosti v Európe existuje viac ako
4 milióny ľudí, ktorí sa identifikujú ako
budhisti.

Aj keď je ustálená budhistická prítomnosť v Európe jasne preukázaná od 60.
rokov 20. storočia, jej korene siahajú
oveľa ďalej a je možné ju hľadať v neskorom 19. storočí, keď bola v Spojenom
kráľovstve založená spoločnosť Pali Text
Society a začiatkom 20. storočia s vytvorením prvých národných budhistických
únií a prvých Theravada kláštorov. Prvý
európsky budhistický kongres sa konal
v Berlíne v roku 1933.
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BUDDHISTICKÉ TRADÍCIE

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

CHRÁM
budhistických tradícií šíriacich sa
v priebehu storočí vo veľkom počte krajín a kultúr v Ázii je dnes prítomná v Európe, čo odráža bohatú
rozmanitosť kultúrneho, duchovného a filozofického dedičstva, ktoré
Budha zanechal pre viac ako 500
miliónov vyznávačov budhizmu v
dnešnom svete. Všetky tieto tradície
majú spoločné používanie chrámu,
ktorý je miestom, kde sa pravidelne
zhromažďujú mnísi, mníšky a laici,
aby meditovali, recitovali modlitby
so želaniami, vykonávali rituály a
obrady, prijímali učenia a šírenia,
zúčastnili sa seminárov, prijímali svätenia a zasvätenia.
Budhistické chrámy sa výrazne líšia
v závislosti od každej tradície. Japonské a kórejské zenové chrámy
sú jednoduchého štýlu s malou
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alebo žiadnou výzdobou, zatiaľ čo
tibetské, mongolské, bhutánske a
čínske chrámy a kláštory sú veľmi
rozmanité a bohato zdobené sochami, maľbami a výšivkami. Chrámy
Theravada majú tiež svoj vlastný
kultúrny a umelecký štýl podľa toho,
či sa nachádzajú v Thajsku, na Srí
Lanke, v Mjanmarsku, Kambodži alebo Laose. V Európe majú centrá tendenciu reprodukovať kultúrne prvky
svojich škôl, ale robia to väčšinou
prispôsobením vnútornej výzdoby,
najmä pokiaľ ide o chrámy v mestskom prostredí, čo sa stáva často.
Zatiaľ čo v ázijských krajinách sú
chrámy často súčasťou kláštora a
každodenne ich využívajú mnísi alebo mníšky, ktoré tam žijú, laici chodia do chrámu väčšinou len občas,
aby sa pomodlili alebo ponúkli
obetu mníchom a mníškam, alebo

pri zvláštnych príležitostiach. Situácia
v Európe je trochu iná. Nie je ľahké byť
mníchom alebo mníškou v európskej
spoločnosti, okrem iného preto, lebo na
Západe nie je tradícia ponúkať obety
alebo jedlo kláštorom, ako je to v budhistických krajinách. Prechádzky v meste
s vyholenou hlavou a červenými, žltými,
sivými alebo čiernymi šatami môžu potenciálne vyvolať nepriateľstvo. V Európe
je veľa vysvätených mníchov a mníšok,
ale väčšine sa darí svoje sľuby dodržať
tým, že žijú v kláštorných spoločenstvách. Chrámy v mestách môžu obvykle
pojať 15 až 150 vyznávačov, ktorí počas

stretnutí sedia väčšinou na vankúšoch, a
sú vybavené niekoľkými stoličkami pre
starších ľudí. Vidiecke centrá môžu prijať
niekoľko stoviek, v závislosti od ich veľkosti. Keď slávni majstri navštívia Európu,
prenajímajú sa sály, aby sa na nich mohli
zúčastniť tisíce ľudí ochotných zúčastniť
sa učenia. Pri návšteve dalajlámu sa ľahko zaplnia sály pre viac ako 20 ľudí. To
je problematické aj z bezpečnostného
hľadiska, najmä ak sú títo majstri politicky
exponovaní.
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H L AV N É S V I AT KY
Na rozdiel od abrahámskych náboženstiev nie je pre duchovnú prax vyhradený žiadny týždenný svätý deň. Nov mesiaca je začiatkom lunárneho mesiaca. Podľa niektorých tradícií sa Budha narodil v deň splnu, pre niekoho počas polmesiaca a pre
niekoho počas novu. To isté platí pre jeho odriekanie, jeho osvietenie, prednesenie
jeho prvého kázania, jeho prechod do Nirvány a mnoho ďalších dôležitých udalostí
jeho života, ktoré sa odohrávali v dňoch splnu alebo novu. V minulých rokoch boli v
mnohých budhistických krajinách dni splnu a novu vyhlásené za štátne sviatky a ľudia
boli povzbudzovaní, aby venovali svoj čas duchovnému rozvoju. Až počas koloniálneho obdobia sa sviatky presunuli na nedele. Z tohto hľadiska sa niektoré budhistické
krajiny teraz snažia znovu zaviesť niekdajší lunárny systém sviatkov.

SPOLUPRÁCA S AUTORITAMI

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

Každý členský štát Európskej únie má iný spôsob uznávania náboženstiev a
filozofických systémov a spolupráce s nimi. V niektorých krajinách je budhizmus akceptovaný, pretože existuje sloboda náboženského vyznania, zatiaľ
čo v iných musí byť splnených niekoľko podmienok a musí byť uznaný legislatívny postup, ktorý umožní financovanie a ďalšie výhody, ako napríklad
výučbu budhizmu na školách. Od teroristických útokov organizácie Daeš
v roku 2015 sú budhistické národné združenia vo viacerých európskych
krajinách zapojené do konzultácií organizovaných vládami s hlavnými náboženstvami, ako je to vo Francúzsku, kde sa náboženstvám neposkytuje
nijaká finančná pomoc. Od roku 2015 sa v Belgicku stretáva dvakrát ročne
oficiálna pracovná skupina so všetkými uznávanými náboženstvami a voľnomyšlienkármi, raz s predsedom vlády a raz s ministrom spravodlivosti.
Budhizmus, ktorý je v záverečnej fáze procesu úradného uznávania, bude
pozývaný od roku 2021. Belgické ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti začali spoločný audit zabezpečenia miest bohoslužieb pre všetky
náboženstvá. Jeden z hlavných budhistických chrámov bol podrobený auditu v roku 2020 a bolo vydané množstvo odporúčaní týkajúcich sa poplachových systémov, kamerového systému, prevencie, evakuácie, akčných
plánov v prípade teroristických útokov, prítomnosti podozrivých predmetov,
ozbrojených osôb atď. Na implementáciu niektorých navrhovaných opatrení
budú pridelené verejné prostriedky.

V budhizme je veľa špeciálnych dní, v závislosti od rôznych tradícií, pamätných historických udalostí alebo budhistických majstrov podľa škôl. Najdôležitejším dňom pre
budhistov na celom svete je deň Vesak, ktorý oslavuje Budhovo narodenie, jeho osvietenie pod stromom Bodhi a jeho smrť. Oslavuje sa v májový deň splnu, ale nie vo
všetkých krajinách v rovnaký deň. Niektoré tradície to robia počas polmesiaca a iné
počas splnu. Organizácia spojených národov vyhlásila deň Vesak za rok 2021 na 26.
mája, za rok 2022 na 15. mája, za rok 2023 na 4. mája, za rok 2024 na 22. mája a za
rok 2025 na 12. mája.
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PROTIBUDIZMUS

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

V európskej verejnej mienke sa budhizmus všeobecne považuje za mierumilovnú a tolerantnú filozofiu. V porovnaní
s antisemitskými a protimoslimskými
hnutiami neexistuje skutočná antibudhistická organizácia. Neexistujú žiadne
konšpiračné teórie týkajúce sa budhizmu a nepovažuje sa za nebezpečenstvo
pre základy západnej spoločnosti. Avšak
v poslednom čase, najmä v USA, sa pre
rastúci protičínsky a protijázijský rasizmus
stali budhisti a ich chrámy terčom extrémistov. Pandémia ochorenia Covid-19,
ktorú americký prezident pomenoval dokonca ako „čínsky vírus“, túto tendenciu
ešte zvýšila a postupne sa presadzuje v
Európe, kde sa v druhej polovici 20. storočia usídlili veľké ázijské menšiny.
V Spojených štátoch čelili čínski predchodcovia prisťahovalcov v 50. rokoch 19.
storočia vylúčeniu a násiliu, ich budhistické a taoistické chrámy boli niekedy znesvätené a zapálené. Bol to jav bližšie k
základnému rasizmu ako k antibudhizmu.
Ďalším faktorom bola vojna s Japonskom
v 40. rokoch, keď boli japonskí Američania umiestnení do koncentračných táborov a ich kňazi klasifikovaní ako hrozba
pre národnú bezpečnosť, ich budhistická
viera bola považovaná za neamerickú.
Keď v 70. rokoch prišli juhovýchodní Ázijci, mnohí utekajúci pred vojnami, ktoré
vyvolala americká armáda, bolo im povedané, že ich kultúry a budhistické tradície
tam nepatria. Ázijskí Američania teraz
prežívajú ďalšiu vlnu náboženského fanatizmu a rasovej nenávisti. Za posledný
rok bol zaznamenaný výrazný nárast násilných útokov. Streľby v Atlante zo dňa
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16. marca 2021 si vyžiadali životy ôsmich
ľudí, z toho šesť žien ázijského pôvodu, vrátane 63-ročnej budhistky Yong
Ae Yue. Jej tragická smrť nasleduje po
mesiacoch neutíchajúcich rasistických
výčitiek a násilia voči ázijským Američanom, vrátane nezmyselného útoku na
84-ročného Vichu Ratanapakdee v San
Franciscu. Jeho dcéra, ktorú samu v uplynulom roku dvakrát obťažovali a povedali
jej, aby sa vrátila do Ázie, pretože „Ázijci spôsobili koronavírus“, opísala svojho
otca ako zbožného thajského budhistu. V
priebehu mesiaca november 2020 bolo
vandalizovaných šesť vietnamsko-amerických chrámov v oblasti zvanej „Malý
Saigon“ v okrese Orange County v Kalifornii. Pri vchode do chrámu Huong Tich
bolo čiernou farbou v spreji poškodených
15 kamenných sôch Budhu a Bódhisattvu. Na zadnej strane jedného z nich bol
zvislo nadol po chrbtici namaľovaný nápis „Ježiš“. 2. marca 2021 bol poškodený
budhistický chrám Higashi Honganji v
„Malom Tokiu“ v Los Angeles vrátane
rozbitých okien, rozbitých lampiónov a
podpáleného majetku.
Situácia v Európe je o niečo lepšia, ale
zhoršuje sa. V Nemecku boli za nacistického režimu čínski obyvatelia vyhnaní
alebo deportovaní do koncentračných
a nútených pracovných táborov. Najrozšírenejší protiázijský rasizmus však
nastal počas desaťročia po zjednotení
Nemecka. Cieľom boli väčšinou migranti z Vietnamu, ktorí pôvodne prišli do
Východného Nemecka v rámci programu
na získavanie pracovníkov z iných komunistických režimov. Po páde Berlínskeho
- 19 -

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

múru v roku 1989 žilo vo Východnom
Nemecku takmer 60 000 zmluvných
pracovníkov z krajiny juhovýchodnej
Ázie. O dva roky neskôr neonacisti zaútočili na vietnamských obchodníkov v
saskej Hoyerswerde. Vytvorili tiež dav
pred útulkom pre migrantov a napádali obyvateľov. Najhoršie nepokoje proti
prisťahovalcom sa odohrali v Rostocku-Lichtenhagene v roku 1992, keď okolo
2 000 pravicových extrémistov zaútočilo
a hádzalo zápalné bomby na obytný blok
plný vietnamských zmluvných pracovníkov. Tisíce zvedavcov extrémistom údajne tlieskali, zatiaľ čo polícia útoky nezastavovala.
Do
Francúzska
začali
prichádzať
indočínske elity na konci 19. storočia, rovnako ako čínski podnikatelia z provincie
Wenzhou, regiónu známeho obchodovaním s drahými kameňmi, ako je nefrit.
Ázijci dnes pochádzajú hlavne z Číny, z
bývalých francúzskych kolónií Kambodža, Laos a Vietnam a z Japonska a Kórey.
Francúzska ázijská komunita zostáva
naďalej vysoko lokalizovaná, pričom asi
90 % žije v Paríži a na vnútorných predmestiach, najmä na severovýchode. Existujú ďalšie komunity v Lyone a Marseille.
Rasizmus proti ľuďom ázijského pôvodu
je založený na rasových stereotypoch,
ktoré sa v každodennom živote prejavujú v takzvaných mikroagresiách. Medzi
škodlivými stereotypmi sú predpokladané väzby na mafiu a hypersexualizácia
ázijských žien. Súčasná zdravotná kríza
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zvýraznila a znovu aktivovala fantázie
týkajúce sa nesprávnej hygieny, stravovacích návykov a obvinení zo sprisahania.
Prenasledovanie menšiny Rohingov
barmskou armádou a nacionalistický protimoslimský prístup malej časti budhistických mníchov manipulovaných armádou
v Mjanmarsku spôsobilo odsúdenie
medzinárodnou verejnou mienkou, najmä moslimským svetom, s následkami v
európskych krajinách. Tento postoj, ktorý
je v rozpore s budhizmom, bol vysoko kritizovaný aj v budhistickom svete, vrátane
budhistickej hierarchie v Mjanmarsku.
Európska budhistická únia napísala otvorený list generálnemu predstaviteľovi
barmskej armády, v ktorom odsúdila nielen vojenský puč z 1. februára 2021, ale
aj zaobchádzanie s Rohingami, a žiadala,
aby všetky etnické menšiny, či už sú to
moslimovia, budhisti, hinduisti, kresťania,
sikhovia alebo príslušníci akéhokoľvek
iného náboženstva alebo filozofie, boli
rešpektovaní, pokiaľ ide o ich spôsob
života a aby mali plné občianstvo. Tento otvorený list zaslala EBU prezidentom
európskych inštitúcií a ďalším príslušným
európskym rozhodovacím orgánom a
Národné budhistické únie príslušným
vládam.

P RÍK L A DY P ROTIB U D H ISTIC KÝC H Z LO Č IN OV
Dňa 11. septembra 2010 sa budovaný budhistický chrám vo fínskom Turku stal terčom
podpaľačského útoku. Podľa pracovníkov záchrannej služby zhoreli steny a strop budovy, rýchlym zásahom sa zabránilo ďalším škodám. Nebolo to prvýkrát, čo bol chrám
vietnamskej budhistickej komunity vo Fínsku vandalizovaný. Ari Vuokko, viceprezident organizácie, uviedol, že sa prikláňajú k „zločinu z nenávisti“ ako k hlavnému zdroju tohto pokusu, že budhistické rodiny boli terčom mnohých útokov a že tento nový čin
vandalizmu vystrašil spoločenstvo. Iba týždeň pred týmto incidentom došlo k pokusu
o zničenie oltára, zapálenie niektorých kníh a spálenie látok, ktoré boli zavesené, aby
vyschli mimo chrámu.
V roku 2018 vo Švédsku niekto zneuctil sochu Budhu tým, že ju zhodil z oltárneho
usporiadania pred vstupom do štokholmskej budhistickej Vihary, srílanského chrámu
na hranici štokholmského predmestia Jakobsberg/Järfälla. Stalo sa to dvakrát v čase
krízy menšiny Rohingov v Mjanmarsku. V chráme žil barmský mních spolu s niekoľkými srílanskými mníchmi. Mníchov varovali niektorí priateľskí mladíci z radov prisťahovalcov, že by mohlo dôjsť k agresívnej akcii. Inokedy sa mnísi stretli s agresívnymi postojmi niektorých mladíkov zo skupiny prisťahovalcov v neďalekých uliciach, niektorí z
ich priateľov ich však vedeli upokojiť. Laickí členovia Vihary sa stretli aj s nenávistnými
prejavmi. V roku 2011 boli okná vietnamského chrámu nachádzajúceho sa v Bjuve, malom meste na juhu Švédska, niekoľkokrát vandalizované vrhačmi kameňov, pravdepodobne išlo o mladíkov. V obidvoch spomenutých prípadoch boli spísané policajné
správy, ďalšie vyšetrovanie sa však neuskutočnilo. Švédske budhistické spoločenstvo
sa týmito prípadmi zaoberalo s hlavným policajným dôstojníkom polície regionálneho
dialógu na stretnutí, ktoré usporiadala Švédska agentúra pre podporu duchovných
spoločenstiev.
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Ú VO D
Kresťanstvo je monoteistické náboženstvo založené na
učení, živote a osobe Ježiša Krista. Slovo „kresťan“ označuje Kristových nasledovníkov. Všeobecne vyznávajú Ježiša
Nazaretského ako Krista (Mesiáša), Boha a Spasiteľa sveta.
Väčšina kresťanov verí v trojjediného Boha (Trojicu): Otca,
Syna a Ducha Svätého.
V súčasnosti je viac ako tretina svetovej populácie kresťanská
(približne 2,4 miliardy). Aj keď kresťanské komunity na celom
svete využívajú rôzne formy organizácií, špecifickou kresťanskou inštitúciou je Cirkev, zatiaľ čo jej najdôležitejším symbolom je kríž. Normatívnym textom pre všetkých kresťanov je
Biblia (Sväté písmo).
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1 . V ÝC H O D N Á P RAVO SL ÁV N A C IRK E V ( O )
Pravoslávna cirkev (približne 250 miliónov) je spoločenstvo samosprávnych sesterských cirkví, ktoré spája rovnaká viera, sviatostný život, štruktúra a kánonická
disciplína. V každej cirkvi vládne synoda (koncil), ktorej predsedá hlavný biskup,
ktorým môže byť patriarcha, arcibiskup alebo metropolita. Duchovenstvo sleduje trojstupňovú štruktúru kňazských rádov. Kňazom a diakonom je dovolené uzavrieť manželstvo alebo zostať v celibáte, zatiaľ čo biskupi sú v celibáte vždy. Vysvätiť sa môžu
iba muži. Kláštory, ktoré dodržiavajú rovnaké disciplinárne pravidlá, majú zásadnú úlohu v duchovnom živote veriacich kresťanov: sú často obľúbeným cieľom pútnikov a
náboženských slávností.

2. RÍM SKO K ATO L ÍC K A C IRK E V ( C )
Najväčšia cirkev na svete (približne 1,3 miliardy).
Hlavou cirkvi je pápež, rímsky biskup a panovník Vatikánskeho štátu. Je to apoštolská cirkev v tradícii a nástupníctve Kristových apoštolov. Vnútorný systém zákonov
a zásad, ktoré organizujú a riadia život Cirkvi, sa nazýva „kánonické právo“. Duchovenstvo je rozdelené do troch rádov: biskup - zodpovedný za územný celok známy
ako „diecéza“ alebo „eparchia“, kňaz - zodpovedný za miestne spoločenstvo alebo
farnosť a diakon - ktorý pomáha biskupom a kňazovi v ich službe. Kňazstvo je vyhradené pre mužov v celibáte. Biskupi krajiny alebo regiónu sú členmi celoštátnej alebo regionálnej biskupskej konferencie. Kláštorný život patriaci tým, ktorí sa rozhodli
zasvätiť sa Bohu v komunitách odlúčených od svetského života, má dôležité miesto.
Náboženské rády, spoločenstvá a kláštory sa riadia svojimi vlastnými pravidlami.

3 . P ROTE STA N SK É C IRK V I ( P )
Zahŕňajú významnú rozmanitosť denominácií vrátane tých historických, ktoré majú
pôvod v Reformácii v 16. storočí: luteranizmus, kalvinizmus, anabaptizmus, baptizmus, metodizmus alebo novšie: evanjelikalizmus, pentekostalizmus atď. Táto cirkevná
rozmanitosť sa premieta do veľmi odlišných teologických prúdov, od liberalizmu po
konzervativizmus. Dnes je na svete viac ako 800 miliónov protestantov. Liturgia je
všeobecne zjednodušená viac ako v ortodoxných alebo katolíckych tradíciách a obsahuje menej náboženských rituálov. Tí, ktorí predsedajú rituálom, sa nazývajú „pastori“
alebo „farári“, ktorí sa môžu ženiť. Od polovice 20. storočia sa môžu medzi duchovenstvo prijímať ženy.
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4 . A N G LI KÁ N S K A C I R K EV (A )

K RE SŤA N STVO V E U RÓ P E

Anglikanizmus je tvorený anglikánskou cirkvou a globálnym anglikánskym spoločenstvom. Vznikol pri anglickej reformácii v 16. storočí, keď kráľ Henrich VIII. odmietol autoritu rímskokatolíckeho pápeža a založil v Anglicku samostatnú cirkev. Anglikánske
cirkvi sú jedinečne katolícke aj reformované/silne protestantské.

Prvé kresťanské spoločenstvá v Európe založili Ježišovi učeníci v prvom storočí
nášho letopočtu. V roku 313, po storočiach strádania a prenasledovania, dostali
kresťania slobodu praktizovať svoje náboženstvo prostredníctvom Milánskeho
ediktu, ktorý vydal Konštantín Veľký. V roku 380 sa na základe Solúnskeho
ediktu vydaného cisárom Theodosiom I. stalo kresťanstvo štátnym náboženstvom Rímskej ríše.
V 11. storočí sa západné a východné kresťanstvo od seba oddelili, zatiaľ čo v
16. storočí protestantská reformácia rozdelila západnú Európu medzi katolíkov
a protestantov.
V Európe malo kresťanstvo silný vplyv na všetky aspekty spoločenského života vrátane politického a spoločenského usporiadania, hospodárstva, vedy,
umenia, vzdelávania, sociálnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti. Cirkvi
zorganizovali a naďalej organizujú školy, univerzity, nemocnice, domy starostlivosti o ľudí v núdzi, detské domovy, národné alebo medzinárodné humanitárne
organizácie a dnes sú jedným z najdôležitejších mimovládnych poskytovateľov
sociálnych služieb, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti vo svete.
Aj keď západná Európa zaznamenala pokles náboženskej praxe, kresťanstvo
zostáva pre Európu nielen historickým, ale aj sociálnym a kultúrnym ohniskom.
Vo východoeurópskych krajinách náboženstvo a náboženské praktiky naďalej
hrajú mimoriadne dôležitú úlohu v živote väčšiny občanov.
Viac ako 73 % občanov EÚ sa hlási ku kresťanstvu. Asi 45 % tvoria rímskokatolíci, 10 % protestanti a 10 % pravoslávni. Vo všeobecnosti majú severné krajiny ako Dánsko, Fínsko, Švédsko, Holandsko a tiež Nemecko výraznú protestantskú prítomnosť. Prevažne pravoslávne krajiny sa nachádzajú vo východnej
a južnej Európe: Rumunsko, Grécko, Bulharsko a Cyprus. V celej Európe dnes
existujú významné protestantské alebo pravoslávne menšiny, ktoré majú historický alebo novší pôvod v migrácii.
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CIRKEV

Miesto uctievania sa nazýva „kostol“, „katedrála“, „bazilika“, „kaplnka“ (C, O, A a alebo „chrám“, „dom Pána“ (niektoré P). Pojem „cirkev“ znamená „zhromaždenie tých,
ktorých volá Boh“. Po vysvätení sa pre niektoré kresťanské tradície, ako je katolicizmus a pravoslávie, stáva miesto uctievania posvätným miestom, sviatostným priestorom, kde sa človek môže stretnúť s Bohom a kde sa Boh dáva priamo ľuďom prostredníctvom milosti Svätých tajomstiev, ako je napríklad krst, eucharistia atď.
Štruktúra tradičného kostola vo všeobecnosti zahŕňa priestor na stretnutia; hlavný
kongregačný priestor (loď, naos); svätyňu (oltár, presbytérium), ktorá sa nachádza v
pokračovaní lode, je zvyčajne vyhradená pre miništrantov a je časťou kostola, kde sa
slávia sviatosti; bočné apsidy, kde možno nájsť sekundárne oltáre (C), alebo priestory
upravené pre náboženský zbor (O). Môžu tu byť tiež balkóny (organ, chór), kazateľnica
alebo ambo (zavesená konštrukcia určená na kázanie), krypta (podzemný priestor pod
presbytériom s rôznymi funkciami) a chórová ochodza (ulička, ktorá obchádza oltár).
Veľmi dôležitú a viditeľnú úlohu majú v kresťanskej pravoslávnej tradícii ikony, ktoré
sa nachádzajú na celom bohoslužobnom mieste.
Svätyňa (oltár) je najdôležitejšou a najposvätnejšou časťou kostola. Od zvyšku kostola je oddelená niekoľkými schodmi (vyvýšenou časťou zeme) a/alebo oddeľovacou
konštrukciou, ako je nízka bariéra (oltárna koľajnica), zástena (jubé) alebo ikonostas
(templon). Posledným predmetom pravoslávnej tradície je stena ikon vybavená dverami, ktoré umožňujú miništrantom prístup k oltáru. V strede oltára je stôl, ktorý sa
správne nazýva „oltárny stôl“, na ktorom sa slávi Eucharistia („stôl s prijímaním“ alebo
„stôl Pána“ pre P). Pokiaľ ide o novšie protestantské tradície, štruktúra budovy kostola
nie je presne definovaná, ale takmer vždy obsahuje bohoslužobnú sieň s kazateľnicou.

NEDEĽA
V angličtine sa pojem „church“ môže vzťahovať na:
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•

Konkrétne kresťanské bohoslužobné miesto (kostol, napr.
Kostol sv. Mikuláša v Bari);

•

Všeobecný zmysel, spoločenstvo veriacich (Božia cirkev);
alebo

•

Právnický zmysel, organizácia Cirkvi na miestnej, regionálnej
alebo univerzálnej úrovni (napr. Švédska cirkev alebo
Rímskokatolícka cirkev).

Prvý deň v týždni pre kresťanov, nedeľa, je dňom vzkriesenia Ježiša Krista, znovuzrodenie pána. Je osobitne venovaný bohoslužbe nazvanej „omša/eucharistia“ (RC),
„božská liturgia“ (O), „bohoslužba“ (P). V nedeľu sa kresťania schádzajú v kostole, aby
počúvali Božie slovo, ďakovali a chválili Ho spevmi a nábožnými chválospevmi, slávili
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a zúčastňovali sa na eucharistii. Je to deň radosti, väčšej komunikácie s Bohom v modlitbe a so svojimi blížnymi prostredníctvom spoločenstva a milodarov a je to tiež deň týždenného odpočinku pre väčšinu kresťanov.
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V IA N O C E
Vianoce sú oslavou Ježišovho skromného narodenia v Betleheme pred viac ako 2000
rokmi. V mnohých krajinách sa stali populárnym kultúrnym sviatkom bez náboženského významu. Pre mnohých kresťanov je obdobie pred Vianocami a po nich obdobím
obdarúvania, kedy sa pozornosť sústreďuje na radosť toho druhého a zvyšujú sa milodary a starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú. Príprava na Vianoce sa vyznačuje adventným obdobím katolíkov, anglikánov a protestantov (štyri týždne pred Vianocami)
a štyridsaťdňovým pôstnym obdobím pravoslávnych. Vianoce sa slávia v rôzne dni - v
západnej tradícii 25. decembra a vo východnej tradícii 6./7. januára.

V E Ľ K Á N O C - B E Z P E V N É H O DÁTU M U
Je to ústredný a najstarší sviatok v kresťanskom liturgickom kalendári. Oslavuje
vzkriesenie Pána, tretí deň (Veľkonočná nedeľa) po Jeho utrpení a smrti (Veľký piatok). Hlbokým významom Veľkej noci je záchrana ľudstva prostredníctvom Božieho
víťazstva nad smrťou, prechodu od smrti k životu. Aj keď sa Veľká noc slávi vždy v
nedeľu, jej dátum sa z roka na rok líši: je to prvá nedeľa po prvom splne nasledujúcom po jarnej rovnodennosti (21. marec). Môžu sa vyskytnúť rozdiely v dátumoch
slávenia Veľkej noci medzi západnými cirkvami podľa gregoriánskeho a východného kalendára, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom. Liturgický čas a slávenia, ktoré
predchádzajú, sprevádzajú a nasledujú po sviatku Veľkej noci, sú najdôležitejšie v
živote Cirkvi. Zvláštne miesto na slávnosti má zapaľovanie a nosenie sviečok, gesto,
ktoré symbolizuje víťazstvo svetla nad temnotou smrti. Veľká noc sa slávi niekoľko
dní. Veľkonočnú bohoslužbu slávia pravoslávni so začiatkom o polnoci medzi sobotou
a nedeľou.

N A N E B OVSTÚ P E N IE
Štyridsať dní po Veľkej noci (vždy vo štvrtok) slávia kresťania Nanebovstúpenie vzkrieseného Ježiša Krista v božskej sláve, po pravici Otca. Hlboký význam udalosti sa chápe ako povznesenie ľudskej prirodzenosti spolu s Ježišom Kristom a splnenie Božieho
plánu spásy všetkých ľudí.
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N A N E B OVST Ú PENI E (C ) A LEBO DORMÍCIA (O)

/ DORMÍCIA

NANEBOVSTÚPENIE

TURÍCE

NANEBOVSTÚPENIE

Je to hlavný katolícky a pravoslávny sviatok zasvätený Presvätej Bohorodičke, matke
Ježiša. Pre katolíkov to znamená telesné nanebovstúpenie Panny Márie do neba, zatiaľ čo pre pravoslávnych je sviatok jej spánku alebo „zaspávanie Matky Božej“. Je to
dôležitý sviatok, počas ktorého sa organizujú púte a procesie venované Matke Božej.

VEĽKÁ NOC

Päťdesiat dní po Veľkej noci (vždy v nedeľu) slávia kresťania Zostup Ducha Svätého na
učeníkov Ježiša Krista. Svätodušné sviatky, ktoré sa tiež nazývajú Svätodušná nedeľa,
sa zvyčajne považujú za výročie založenia Cirkvi, za východiskový bod misijnej práce
kresťanskej evanjelizácie.

VIANOCE

TU RÍ C E

2021

2022

2023

2024

2025

25 dec

25 dec

25 dec

25 dec

25 dec

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

(C, P, A, O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

7 jan (O)

4 apr

17 apr

9 apr

31 mar

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

20 apr
(C, P, A, O)

2 máj (O)

24 apr (O)

16 apr (O)

5 máj (O)

13 máj

26 máj

18 máj

9 máj

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

10 jún

2 jún

25 máj

13 jún

(O)

(O)

(O)

(O)

23 máj

5 jún

28 máj

19 máj

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

(C, P, A)

20 jún

12 jún

4 jún

23 jún

(O)

(O)

(O)

(O)

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

(C, O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

29 máj
(C, P, A, O)

8 jún
(C, P, A, O)

C - Rímskokatolícka cirkev | P - Protestantské cirkvi | A - Anglikánske cirkvi
O - Pravoslávna cirkev
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SPOLUPRÁCA S AUTORITAMI

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

Existuje niekoľko praktických bezpečnostných aspektov, ktoré by si mali úradníci
presadzovania práva uvedomiť, aby mohli lepšie chrániť a zlepšovať spoluprácu s
kresťanskými komunitami.

STY K SO SP O LO Č E N STVO M
S miestnymi úradmi sa môžete kontaktovať priamo, ale aj prostredníctvom miestnej cirkevnej hierarchie: biskupstva alebo dekanátu. V záujme lepšej koordinácie
by osoby zodpovedné za náboženské záležitosti na miestnej úrovni (mestský úrad,
mesto) mali konzultovať so zástupcami náboženskej komunity svoje potreby a čo je
dôležitejšie, organizáciu veľkých náboženských sviatkov. Účasť veľkého počtu ľudí
zahŕňa podrobnú logistiku ich bezpečnosti, bezpečnosti bohoslužieb a priľahlých ulíc.
Existujú situácie, kedy musia byť niektoré ulice uzavreté kvôli davom ľudí.

VO V N Ú TRI M IE STA U C TIE VA N IA
S krížmi, ikonami, sochami a inými posvätnými predmetmi v kostole sa musí
zaobchádzať s maximálnou úctou, najmä s predmetmi nachádzajúcimi sa v priestore
svätyne (oltár). Nikto okrem služobníkov cirkvi sa nesmie dotýkať ničoho na oltárnom
stole.
Podľa katolíckej a pravoslávnej tradície samotný oltárny stôl alebo v jeho bezprostrednom okolí obsahuje „kostolný svätostánok“, uzamknutú schránku, v ktorej sú uložené
posvätené eucharistie alebo hostie pre budúcu distribúciu počas určitých bohoslužieb alebo pre nosenie chorým, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na liturgii, alebo v západnej cirkvi ako predmet oddanosti, meditácie a modlitby. Svätostánok je zvyčajne
vyrobený z drahých kovov, kameňa alebo dreva. V pravoslávnej cirkvi je na oltári aj
evanjelium (zabalené v komplikovane zdobených obaloch zo zlata a striebra) spolu s
kúskom látky (antimension), na ktorej sa slávi eucharistia a do ktorej sú vložené malé
kúsky svätých relikvií. Ženy a laici nemôžu prísť k ortodoxnému oltáru bez zvláštneho
požehnania.
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PROTIKRESŤANSKÁ ČINNOSŤ

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

Kresťanstvo, najväčšie náboženstvo na svete, je tiež jedným z najutláčanejších spoločenstiev viery na
svete. V globálnom meradle sú Ázia
a Afrika kontinentmi, na ktorých sú
kresťania najviac diskriminovaní
a prenasledovaní. V niektorých
krajinách sú hlavnými páchateľmi
orgány, zatiaľ čo v iných existujú
sociálne, náboženské a extrémistické skupiny, ktoré páchajú trestné
činy proti kresťanom. Medzi správy
o globálnych protikresťanských zločinoch patria správy o ohováraní,
slovnom obťažovaní, vyhrážkach,
nenávistných prejavoch, ponižovaní, neľudskom zaobchádzaní a
- 36 -

vraždách, porušovaní slobody prejavu, diskriminácia a nepriateľstvo
proti kresťanským zhromaždeniam,
porušovanie práva na slobodu zhromažďovania, vandalizmus a zneuctenie miest bohoslužieb a posvätných
miest atď.
V Európe sa každoročne koná mnoho násilných činov proti kresťanským
pamiatkam, z ktorých najbežnejšie sú vandalizmus, lúpeže, znesvätenie, podpaľačstvo alebo ničenie kostolov, škôl, cintorínov a
kresťanských pamiatok. V Európe
sú zamerané na všetky kresťanské
denominácie bez výnimky.

Uznesenie 2036 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (29. januára
2015) s názvom „Boj proti netolerancii
a diskriminácii v Európe so zvláštnym
zameraním na kresťanov“ zdôrazňuje, že „Netolerancia a diskriminácia na
základe náboženského vyznania alebo
viery ovplyvňujú menšinové náboženské
skupiny v Európe, ale aj ľudí patriacich k
väčšinovým náboženským skupinám. V

posledných rokoch bolo zaznamenaných
množstvo prejavov nepriateľstva, násilia
a vandalizmu proti kresťanom a miestam
ich bohoslužieb, avšak národné orgány
ich často prehliadajú“.
Dôvody
všetkých
týchto
protikresťanských útokov a násilných činov
sú veľmi rozdielne. Niektoré z nich sú
dané stavom psychicky nevyrovnaných
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PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

osôb, ostatné možno pripísať krádežiam, pretože v mnohých kostoloch sa nachádzajú
umelecké diela alebo cenné predmety. Zlodeji sa zameriavajú dokonca aj na zvony
alebo iné kovové predmety (napríklad píšťaly organov). Zároveň môžeme poukázať na
ideovú a/alebo politickú motiváciu, keď znesvätenia smerujú priamo k obrazu Cirkvi
a k tomu, čo predstavuje pre európsku spoločnosť. K týmto činom sa hlásia členovia
anarchistických, radikálnych feministických a extrémnych ľavicových a pravicových
hnutí, a zhmotňujú sa v znesvätení alebo grafiti na stenách kostolov a kresťanských
pamiatok. V neposlednom rade sú protikresťanské násilné činy v Európe často tiež
nábožensky motivované. Náboženská nenávisť sa prejavuje zneuctením prvkov alebo posvätných predmetov patriacich kresťanom (zneuctenie eucharistie, krížov alebo ikon), ale aj násilnými útokmi proti kresťanským osobám, kostolom a pamätníkom
(ničenie, podpaľačstvo).
V posledných rokoch boli kostoly pravidelne napádané takmer po celej Európe. Vo
všeobecnosti náboženskí vodcovia, ktorí sú si plne vedomí nebezpečenstva inštrumentalizácie zločinov proti kresťanským bohoslužbám, požadujú pokoj, mier a vzájomnú úctu, ale tiež neustále požadujú lepšiu ochranu cirkví.
Členské štáty EÚ a miestne orgány by mali byť podporované v tom, aby zintenzívnili
spoluprácu a výmenu informácií medzi sebou navzájom i s náboženskými vodcami,
orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi s cieľom bojovať proti protikresťanským činom a vandalizmu kresťanských pamiatok a budov.

P RÍK L A DY P ROTIK RE SŤA N SKÝC H Z LO Č IN OV :
1. V noci 14. februára 2015 neznáme osoby vandalizovali svätyňu srbskej
pravoslávnej katedrály svätého Nikolasa v Karlovaci (Chorvátsko) a ukradli
kríže a posvätné predmety. Ten istý kostol bol znovu zneuctený 27. augusta
2015.
2. 26. júla 2016 zaútočili na účastníkov katolíckej omše v kostole SaintÉtienne-du-Rouvray (Normandia, Francúzsko) dvaja teroristi. Šesť osôb
bolo zajatých a jeden z nich, kňaz spoločenstva, bol zabitý.
3. V noci 21. decembra 2019 bol zneuctený cintorín pri kostole Saint-JeanBaptiste vo Villerouxe (Belgicko). Hroby boli poškodené a niekoľko krížov
bolo zničených.
4. 2. marca 2020 bol na ostrove Lesbos (Grécko) vandalizovaný pravoslávny
kostol sv. Juraja. O mesiac neskôr postihol rovnaký osud aj kostol sv.
Aikaterini.
5. 12. apríla 2020 boli vonkajšie steny kostola Vejleå v Ishøj (Dánsko) označené
protikresťanskými nápismi.
6. 29. októbra 2020 boli v katolíckom kostole Notre-Dame de Nice (Francúzsko)
pri bodnom útoku pripísanom islamistickému terorizmu zabití traja ľudia.
7. V dňoch 20. a 24. januára 2021 bol dvakrát zapálený kostol v Spånga
(Švédsko) pomocou Molotovových koktailov.
8. 18. marca 2021 bol drevený pravoslávny kostol v Bukurešti (Rumunsko)
vandalizovaný grafitovými nápismi.
9. 4. apríla 2021, na Veľkonočnú nedeľu, bola fasáda kostola v Aichachu
(Bavorsko - Nemecko) označená protikatolíckymi nápismi.
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PRAKTICKÝ SPRIEVODCA ISLAMOM

ISL A M A KO RÁ N
Islam je druhé najväčšie náboženstvo na svete s viac ako 1
miliardou vyznávačov. V arabčine znamená podriaďovať sa
Bohu a, ak sa ako moslimovia rozhodnú, riadiť sa slovom
Božím, ktoré sa nachádza v Svätom Koráne – najposvätnejšom texte islamu. Svätý Korán bol v arabčine zjavený prorokovi Mohamedovi (mier s ním), po dobu 23 rokov a ktorého
moslimovia považujú za posledného Božieho proroka (Alaha).
Mohamed recitoval verše a texty Koránu svojim nasledovníkom. Samotné slovo Korán znamená „recitácia“ – je to kľúčové
pre moslimov, ktorí veria, že recitácia svätého textu prináša
požehnanie (barakah) – a ako jasne uvádza Oxfordský islamský slovník, recitácia najlepšie vystihuje zvuk, rytmus a
výslovnosť, keďže ho anjel Gabriel zjavil ústne. Moslimovia
považujú Ježiša (Isu) za rovnakého proroka ako Mojžiša a
Abraháma a za spravodlivého proroka, ktorý je v Koráne uvedený dvadsaťpäťkrát, hoci je považovaný za človeka. Moslimovia tiež veria v jeho nepoškvrnené počatie prostredníctvom Panny Márie.
Moslimovia sa globálne zdravia vetou: Assalamu ‘Alaykum,
„mier s vami“, na ktorú sa odpovedá Wa’alai-kum salam (a s
vami mier).

- 40 -

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

GLOBÁLNA RODINA

PÄŤ P IL IE ROV ISL A M U
Najdôležitejšie islamské praktiky, ktoré moslimovia dodržiavajú, sú
známe ako päť pilierov islamu - Shahadah (recitovanie moslimského
vyznania viery); Salat (vykonávanie rituálnych modlitieb každý deň
päťkrát); Zakat (charitatívny dar založený na stanovenom pomere k
bohatstvu človeka); Sawm (pôst počas svätého mesiaca ramadán) a
Hajj (púť do Mekky).
Čistota pred modlitbou je pre moslimov nevyhnutná, a preto moslimovia musia pred modlitbou praktizovať rituálne umývanie (wudhu). To
zahŕňa kompulzívne a rituálne umývanie tváre, nôh, paží, nosa, úst,
vlasov a uší, keď začínate od pravej ruky a potom ľavej ruky trikrát.

VO L A N IA N A M O D L ITBY
Pre moslimov je výzva k modlitbe alebo adháan skrátka prostriedkom
na smerovanie moslimov k modlitbe. Adháan sa dá preložiť do nasledujúcich rytmických výziev k modlitbe:
Boh je najväčší! Boh je najväčší! X2
Vydávam svedectvo, že niet iného boha okrem Boha. X2
Vydávam svedectvo o tom, že Mohamed je Božím poslom. X2
Príďte na modlitbu. Príďte na modlitbu.
Príďte k úspechu. Príďte k úspechu.
Boh je najväčší! Boh je najväčší! Niet iného boha okrem Boha.
To, čo moslimov globálne spája, je viera v ummu, jedinečné spoločenstvo,
obklopené jednotou Boha a napodobňujúce príklad proroka Mohameda.
Nemožno preceňovať, aký významný je prorok Mohamed pre moslimov –
model milosti, učiteľ, vedúci modlitieb, zákonodarca, štátnik, filozof a ideálny vzor. Náboženská a právna doktrína, ktorá je široko definovaná ako šaría,
je systémom hodnôt, zákonov a etiky. Zatiaľ čo Korán je najvyššou náboženskou autoritou pre moslimov, hadísy - či už posvätné (výroky, v ktorých
Muhammad odkazuje na Všemohúceho, ktoré nie sú obsiahnuté v Koráne),
alebo prorocké (morálne výroky, ktoré vydal prorok počas jeho života), sú
dôležitým zdrojom vedomostí, inšpirácie a morálneho vedenia pre mnohých
moslimov.
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Allahu akbar! Allahu akbar! Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
Allahu akbar! Allahu akbar! La
ilaha illa Allah.
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P RÍP R AVA J E D LA

SE K TY V RÁ M C I ISL A M U

Moslimovia, podobne ako židovské komunity, nekonzumujú bravčové mäso a bravčové mäso považujú za haram alebo zakázané jedlo. Iné potraviny, ako sú ryby, sú
prípustné, hoci mäsové výrobky musia byť pripravené a zvieratá zabité špecifickým
spôsobom, aby sa mohli považovať za halal alebo prípustné.

Sunnitskí moslimovia predstavujú najväčšiu časť moslimov, približne 85% moslimskej
populácie na celom svete - samotný názov sa odvodzuje od sunny - príkladné správanie a príklad proroka Mohameda. Sunnitskí moslimovia sa s rôznymi právnymi a teologickými myšlienkovými smermi zhodujú na postupnosti „štyroch správne vedených
kalifov“, ktorí vystriedali Mohameda - Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khat-tab, Uthman ibn Affan a Ali ibn Abi Talib.

Počas zabíjania, podobne ako v prípade judaizmu, musí byť zviera pri vedomí so špeciálne vyškolenou a skúsenou osobou moslimskej viery, ktorá recituje náboženské
zasvätenie Alahovi (tasmiya alebo shahada). Je smutné, že v niektorých európskych
krajinách, ako je Dánsko, sú zákazy náboženského zabíjania, pretože nedávne rozhodnutie súdu EÚ znamená, že orgány môžu nariadiť predbežné omráčenie, čo je
politika, ktorá sa od roku 2019 používa v belgickej flámskej regionálnej vláde a ktorá
účinne zakazuje kóšer a halal formy zabíjania.

S K R OM N O SŤ A OBLEČ ENI E
Hidžáb (šatka), historický symbol skromnosti a morálky, bol vypožičaný z iných tradícií,
ako napríklad tých v Perzii, Grécku a od Byzantíncov. Nie je to povinné v islame, kde
je hlavnou zásadou viery skromnosť (prostredníctvom správania). Zásada skromnosti
vzhľadu sa vzťahuje aj na moslimských mužov vrátane zníženia pohľadu na opačné
pohlavie, pretože arogancia vzhľadu a držania tela sa neodporúča. Islam tiež zakazuje
rasizmus a klasizmus prostredníctvom koncepcie bratstva alebo sesterského vzťahu
v rámci „ummy“ alebo rodiny veriacich. Niektorí moslimskí teológovia tiež tvrdia, že
pojem „umma“ môže zahŕňať vyznávačov monoteizmu, teda aj kresťanov a židov.

Rozchody medzi sektami vychádzajú z toho, že sunnitskí moslimovia veria, že právoplatným nástupcom Mohameda bol jeho svokor a blízky priateľ Abu Bakr, zatiaľ čo
malá skupina verila, že jeho nástupcom mal byť Ali ibn Abi Talib, ktorý bol bratrancom
a zaťom Mohameda.
Počiatočné rozdelenie bolo politicky založené, ale prerástlo v teologické rozdelenie,
keď sa vraždy a mučeníctvo šiitských vodcov a imámov zmenili na symboly nádeje,
odporu a utrpenia. Pre šiitských moslimov je púť k umučeným vodcom a imámom na
miestach, ako je iracká Karbalá, po uskutočnení hadždž druhá najdôležitejšia.
Väčšina šiitských moslimov čaká na príchod Mahdího (správne vedeného), ktorý oživí
líniu dvanástich imámov. Šiitskí moslimovia, nad rámec piatich pilierov islamu, tiež podávajú khums (ročná daň imámom) a walayah (prijímanie a oslava imámov).
Sufizmus, forma islamského mysticizmu, nie je sektou, ale viac sa zameriava na „prúd
interpretácie zdôrazňujúci vnútornú cestu mystickej lásky, poznania a oddanosti
Bohu“.

K ĽÚČ OV É DÁT UM Y
Islam má rovnako ako iné viery kľúčové kalendárne dátumy, ktoré označujú symbolické udalosti. Patria sem Eid-al-Fitr, ktorý sa týka prerušenia pôstu a ktorý sa slávi
na konci pôstneho mesiaca ramadán. Druhým významným dátumom je sviatok obetovania Eid-al-Adha, ktorý sa koná o niekoľko mesiacov neskôr, zvyčajne keď mohí
moslimovia navštevujú Mekku v Saudskej Arábii, aby sa zúčastnili hadždž. Označuje
vyvrcholenie púte do Mekky, jedného zo základných pilierov islamu, a zároveň ctí ochotu Ibrahima (Abraháma) obetovať svojho syna Ismaila (Izmaela) ako akt poslušnosti
Božieho príkazu. Tento posledný sviatok sa koná v islamskom mesiaci Dhu al-Hijjah,
ktorý je posledným mesiacom islamského lunárneho kalendára.
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HISTÓRIA MOSLIMOV V EURÓPE

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

- 46 -

Moslimovia boli v Španielsku už viac ako 800 rokov, 500 rokov v Grécku, 600 rokov
v Poľsku a Litve, 400 rokov na Sicílii, aj keď, ako ukazuje história, v Španielsku a na
Sicílii museli moslimovia čeliť vylúčeniu. V celej Európe dnes moslimovia tvoria zhruba
5% z celkového počtu obyvateľov - vo Francúzsku však v roku 2016 žilo 5,7 milióna
moslimov (8,8%) a v Nemecku 5 miliónov moslimov (6,1%).
Vedci zistili pôvod kávy v Jemene, kde ju súfisti používali na zvýšenie svojej koncentrácie pri modlitbách. V roku 1414 bol nápoj známy v Mekke a v roku 1554 sa objavil v
Osmanskej ríši, ktorá sa stala hlavným zdrojom kávy v celej Európe uprostred konkurenčných koloniálnych mocností vrátane Britov a Holanďanov v sedemnástom storočí
a získavala ju z prístavu Mocha.
K rozvoju zavlažovania prispel vplyv medicíny, matematiky, prírodných vied a islamského Španielska. Arabčina tiež ovplyvnila rôzne číselné slová v angličtine a európskych
jazykoch. V západoeurópskom kontexte vnímanie islamu a skúsenosti s kolonializmom ho zaraďovali do nižšej úrovne, aby sa ospravedlnila ďalšia koloniálna expanzia.
Moslimovia z východnej Európy a balkánskych oblastí predstavovali „živé dedičstvo“
Osmanskej ríše. Niektorí akademici skúmajú, ako úloha tolerancie a „znášanlivosti“
moslimov, ako časti Európy, definovali ostatných tým, čím nie sú.
V modernej dobe sa protimoslimské predsudky smrteľne rozširovali v Európe na konci
minulého storočia. Genocída viac ako 8 000 bosnianskych moslimských mužov a chlapcov v Srebrenici v rukách srbských síl v roku 1995 bola genocídou, akú by si po
masovej genocíde Židov v holokauste v Európe len málokto predstavil.
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Dokonca aj na konci 20. storočia bolo chápanie protimoslimskej nenávisti a islamofóbie pomerne obmedzené. Runnymede Trust v roku 1997 však významne prispel
k profesionálnemu porozumeniu týmto fenoménom a otvoril tak dvere pre ďalší výskum toho, ako sa s moslimami a širšie s islamom nespravodlivo zaobchádza a sú
nespravodlivo zohľadňovaní v politike, spravodajských médiách a populárnej kultúre.
Vedci podrobne skúmali, ako protimoslimská nenávisť a islamofóbia negatívne spájajú moslimov a islam s predstavami politiky, ekonomiky, kultúry a identity. To zahŕňalo
štúdium sporných vzťahov medzi moslimami v prevažne nemoslimských krajinách,
najmä v Európe.

P R OT I M O SLI MSKÝ ZLOČ I N Z N E N ÁVIST I
Protimoslimská nenávisť a islamofóbia sa v posledných rokoch po mnohých
udalostiach výrazne zvýšila a zmenila. Aj keď je ťažké identifikovať korene a
východiská protimoslimskej nenávisti a islamofóbie, počnúc kolonializmom
v minulosti až po moderné oblasti sporu, ako sú náboženský extrémizmus a
konšpiračné teórie, škody, ktoré má na jednotlivcoch, skupinách a komunity
možno ľahšie identifikovať.
Tell MAMA používa pre našu definíciu protimoslimskej nenávisti prepracovanú verziu pracovnej definície antisemitizmu Medzinárodnej aliancie pre
obete holokaustu (IHRA):
„Určité vnímanie moslimov, ktoré možno vyjadriť ako nenávisť alebo nepriateľstvo voči moslimom. Nenávisť môže mať formu protimoslimskej rétorickej,
organizačnej a „systémovej“ diskriminácie a fyzických prejavov zameraných
na moslimov (alebo nemoslimských jednotlivcov považovaných za sympatizujúcich s moslimami) a/alebo k ich majetku; alebo voči inštitúciám moslimského spoločenstva alebo náboženským a iným príbuzným sociálnym
inštitúciám.” Islamofóbia sa považuje za paralelný koncept ako homofóbia
alebo xenofóbia, nie za klinický psychologický pojem. Preto nesie široký súbor negatívnych postojov a emócií zameraných na skupiny alebo jednotlivcov kvôli ich vnímanej moslimskej alebo islamskej identite a je analogický s
pojmami ako rasizmus a sexizmus.
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Kľúčovou oblasťou štúdia v rámci protimoslimskej nenávisti a islamofóbie bolo, ako
európske predpoklady „moslimstva“, ktoré sa pripisujú všetkým moslimom a islamu
v sociálno-politickom diskurze, ako sú pojmy práva šaría a dodržiavania práv žien,
sú v rozpore alebo sú nezlučiteľné s predstavami o „európskej kultúre“. Tieto predpoklady sa používajú na vytvorenie prostredia „inakosti“, kde členovia príslušných
krajín diskutujú o tom, čo považujú za primeranú úroveň islamu vo svojich krajinách,
a preto s ním zaobchádzajú ako s niečím, čo je potrebné monitorovať a kontrolovať.
Takáto „inakosť“ moslimov často znamená, že im nie je poskytnutá rovnaká úroveň
samostatnosti, práv a rešpektu ako „pôvodným“ občanom. Príklady zahŕňajú zákonné
zákazy nosenia šatiek na verejných priestranstvách a pracoviskách alebo obmedzenia miest moslimských bohoslužieb. Proces „inakosti“ voči moslimom v európskych
krajinách sa často používa ako skúška, či sa môžu oni a islam asimilovať (na rozdiel od
integrácie) do tradičnej „európskej kresťanskej kultúry“. To nielenže obmedzuje práva a slobody moslimov ako členov týchto krajín, ale aj normalizuje kultúru rasizmu a
xenofóbie, ktorá vytvára živnú pôdu na uskutočňovanie protimoslimských incidentov.
Protimoslimský zločin z nenávisti, žiaľ, dnes často nie je hlásený. Je to spôsobené
celou škálou faktorov, medzi ktoré patrí nedostatočná informovanosť o tom, komu podať správu, nedôvera k orgánom alebo dokonca nedostatočná informovanosť o tom,
čo je protimoslimský trestný čin z nenávisti. Tell MAMA ponúka dôležité miesto pre
hlásenie obetí a svedkov protimoslimského trestného činu z nenávisti, ako aj funkciu
sprostredkovateľa medzi obeťami a úradmi.
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nenávisti, najmä v minulom roku po zabití Samuela Patyho vo Francúzsku, čo spôsobilo nárast protimoslimského zločinu voči jednotlivcom a islamským inštitúciám v týždni
nasledujúcom po incidente.

Z V ÝŠE N IE P OV E D O M IA O RGÁ N OV P RE SA DZOVA N IA P RÁVA A ŠTATU TÁ RN YC H O RGÁ N OV
Tell MAMA ponúka školenia zamerané na zvyšovanie povedomia pre orgány presadzovania práva v nasledujúcich oblastiach:
•

Pochopenie „spúšťacích udalostí“, ktoré vedú k prudkému nárastu prípadov
alebo prípadov zločinov nenávisti voči moslimom.

•

Globálne prepojenie protimoslimskej nenávisti alebo islamofóbie a skupín
zapojených do podnecovania nenávisti voči moslimom.

•

Jazyk a rétorika protimoslimskej nenávisti vrátane ideologických hnacích
síl a značiek stojacich za týmto fenoménom.

•

Kľúčové časy a dátumy rizika pre bezpečnosť a ochranu mešít, islamských
inštitúcií a moslimských komunít. Tento prehľad rizík môže zabezpečiť, aby
policajné sily, miestne orgány a miestne komunity zmierňovali a znižovali
riziko pre svoje miestne komunity a moslimské komunity.

•

Rodové prvky protimoslimskej nenávisti alebo islamofóbie a prienik iných
foriem nenávisti.

•

Sútok extrémizmu a protimoslimskej nenávisti a faktory push a pull, ktoré
vedú niektorých ľudí k zameraniu sa na moslimské komunity, s konkrétnymi
prípadovými štúdiami.

S P ÚŠŤAC I E UDA LOSTI
Významné udalosti spolu s príslušným mediálnym pokrytím stimulujú verejné diskusie
o otázkach, ako sú terorizmus, náboženský prejav a prisťahovalectvo, ktoré môžu legitimizovať rasistické, xenofóbne a islamofóbne predsudky. Jednotlivci so základnými
predsudkami sa môžu cítiť povzbudení k tomu, aby prenasledovali tých, o ktorých si
myslia, že si zaslúžia zneužitie, aby obhájili postavenie dominantného „zoskúpenia“.
Vláda a médiá musia zvážiť, ako ich výber jazyka ovplyvňuje širší verejný diskurz.
Preto je nevyhnutné vytvoriť jasný rámec pre pochopenie toho, čo je protimoslimská
nenávisť a islamofóbia, čo pomôže spoločenstvám postaviť sa takýmto jazykom a
podmienkam, ktoré takéto predsudky spôsobujú. Pomôže tiež vytvoriť prostriedky
na vyvodenie zodpovednosti medzi osobami a politikmi zodpovednými za ich jazyk a
zabezpečením ochrany základných práv.
Nárast zločinu z nenávisti proti moslimom môže byť tiež dôsledkom toho, čo nazývame spúšťacími udalosťami, ktoré sa môžu diať na celom svete, ale ktoré vedú k
lokalizovaným a merateľným protimoslimským incidentom. Tieto spúšťacie udalosti zdôrazňujú, ako nenávisť motivuje ďalšiu nenávisť. V Európe došlo k niekoľkým
významným spúšťacím udalostiam, ktoré viedli k nárastu protimoslimského zločinu z
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ŠTAT I ST I KY
Tell MAMA používa rad kategórií pre protimoslimské a islamofóbne incidenty, ku
ktorým dochádza v offline a online priestore. V offline režime sa to pohybuje od
agresívneho správania, vyhrážania sa, útoku, diskriminácie, vandalizmu, protimoslimskej literatúry až po nenávistné prejavy. V online prostredí kategorizujeme incidenty ako hrubé správanie, výhražné správanie a nenávistné prejavy.
V roku 2020 sme dostali celkovo 2 200 hlásení, pričom sme mali na pamäti, že väčšina roku 2020 zaznamenala v Spojenom kráľovstve určitú formu lockdownu s obmedzeným vonkajším pohybom, počet offline incidentov bol prekvapivo vysoký.
V offline prostredí boli najvýznamnejšími kategóriami incidentov násilné správanie a
diskriminácia, po ktorých nasledovalo napadnutie a vyhrážanie sa. Tieto incidenty sa
odohrali v rôznych prostrediach a najvýraznejšie v domácnostiach alebo súkromných
nehnuteľnostiach, verejných priestoroch a pracoviskách. Rovnako ako v predchádzajúcich správach, ktoré sme prijali, dvoma najčastejšími prípadmi boli násilné konania,
ktoré sa diali v domácnosti alebo v súkromnom prostredí a na verejných priestranstvách, pričom mnohé z týchto incidentov v domácnostiach alebo v ich okolí neboli
ojedinelé udalosti, ale vychádzajú z dlhodobých problémov, často so susedmi.
Tell MAMA zachytáva aj protimoslimské incidenty z celej Európy. Rovnako ako vo
Veľkej Británii, v mnohých európskych krajinách zaznamenávame nárast protimoslimských nálad uprostred nárastu pravicovej popularity v politike hlavného prúdu a
spoločenskom živote. Tell MAMA začala expandovať do Európy, aby pomohla identite
a zabránila protimoslimskej nenávisti a podporila jej obete.
Tell MAMA pozorne sleduje aktivity na internete pre prípady protimoslimskej nenávisti
a islamofóbie. Najvýznamnejšie platformy sociálnych sietí, na ktoré sa zameriavame,
sú Facebook, Twitter a Instagram, ale monitorujeme aj okrajové platformy ako Telegram a BitChute, kde môžu rasistické a xenofóbne krajne pravicové názory ľahšie
prosperovať. Za posledný rok bol obzvlášť znepokojujúci nárast protimoslimskej
nenávisti online vo forme islamofóbnych konšpiračných teórií a dezinformácií týkajúcich sa Covidu-19. Všimli sme si, že nielen tieto krajne pravicové skupiny udržiavajú tieto nenávistné naratívy, ale aj spravodajské médiá, často vo forme implicitného
obetného baránka, ktoré ďalej démonizujú “iných” moslimov ako problematických
a dokonca nebezpečných pre zvyšok všeobecnej populácie. Ako to často býva v
prípade premostenia medzi online a offline nenávistnými incidentmi, tieto nenávistné
naratívy online pomohli vytvoriť prostredie, ktoré vytvorilo viac protimoslimských zločinov z nenávisti offline.
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Nárast protimoslimskej nenávisti online počas pandémie ukazuje, ako sa online
nenávisť, konkrétne protimoslimská nenávisť, neustále vyvíja a nikdy nie je statická.
Vyžaduje si preto, aby tí, ktorí ju monitorujú, boli rovnako prispôsobiví, aby sa zabránilo jej šíreniu.

P RÍK L A DY P ROTIM O SL IM SKÝC H IN C ID E N TOV V E U RÓ P E
•

11. júna 2020: Neonacistický terorista Philip Manshaus bol uväznený na 21
rokov, s minimálnym trestom 14 rokov za rasistickú vraždu jeho 17-ročnej
nevlastnej sestry Johanne Zhangjia Ihle-Hansen a začatie paľby na alNoor Islamské centrum v Baerume, západne od nórskeho hlavného mesta
Oslo, v auguste 2019. Manshaus sa inšpiroval ďalšími bielymi rasistickými
teroristami vrátane Andersa Breivika a muža zodpovedného za vraždu 51
moslimov v Christchurchi na Novom Zélande

•

4. júla 2018: Rasisti zaútočili na moslimku v Anderlues neďaleko hlavného
mesta Brusel, strhli jej hidžáb a ostrým predmetom jej rozrezali šaty a kožu,
potom ju strčili na zem a nazvali ju „špinavou Arabkou“. Väčšina z tých, ktorí
v Belgicku zažívajú protimoslimské násilie, sú moslimky nosiace islamské
oblečenie.

•

22. októbra 2020: Dve rasistické ženy boli obvinené po zaútočení na dve
moslimské ženy v blízkosti Eiffelovej veže v Paríži a ich bodnutí, pokusu o
strhnutie ich šatiek a rasistických poznámok ako „špinavé Arabky“.

•

14. marca 2021: Podpaľovači sa zamerali na súkromnú islamskú školu, ktorá
bola v tlači pomenovaná ako Alsalamskolanská škola v provincii Orebro,
rozbili okná a hodili dovnútra horľavé materiály. Neboli hlásené žiadne
zranenia.

•

5. júla 2019: Moslimovia v celom Bulharsku vyzvali na vyšetrovanie
trestných činov z nenávisti po tom, čo boli okná kancelárie Veľkého muftiho
v hlavnom meste Sofii rozbité kameňmi a o tri dni skôr bola mešita v meste
Karlovo vandalizovaná hákovým krížom a inými symbolmi nenávisti.
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Ú VO D
Judaizmus je náboženstvom židovského
obyvateľstva. Židovská populácia na celom svete sa odhaduje na približne 14,6
- 17,8 milióna. Judaizmus je jedným z najstarších monoteistických náboženstiev a je považovaný za desiate najväčšie
náboženstvo na svete.
Tóra je základný text, ktorý zahŕňa filozofiu a kultúru židovského ľudu. Tóra je
súčasťou „Tanachu“, ktorý je tiež známy
ako hebrejská Biblia, a obsahuje ďalšie
texty, postupy, teologické stanoviská a
formy organizácie.
Judaizmus vznikol na Blízkom východe
počas doby bronzovej a dodnes má výrazný vplyv na kresťanstvo a islam.
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ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ VYZNANIA

Spomedzi ortodoxných židov sa haredskí židia držia prísnejšej tradície a sú najľahšie
identifikovateľní vďaka svojmu odlišnému tradičnému odevu. Muži si obliekajú obleky
a ženy šaty. Vydaté ženy si tiež zakrývajú vlasy. Haredi muži majú rituálne strapce a
čiapku (kippah), majú tendenciu si nechať narásť bradu a môžu nosiť čierne klobúky s
čiapkou pod ním.
Moderní ortodoxní židia sa menej prísne pridržiavajú tradície a majú tendenciu obliekať sa moderne. Sú viac integrovaní do sekulárnej kultúry a spoločnosti a nie sú
identifikovateľní ako osobitná skupina, hoci veľa mužov nosí pokrývku hlavy kippah.

KO N Z E RVATÍV N E , M ASO RTSK É A RE FO RM N É
Konzervatívny alebo masortský judaizmus sa vyvinul v prvej polovici 20. storočia v
USA. Vníma Halakhu ako záväznú, ale vždy podliehajúcu veľkému vonkajšiemu vplyvu. Konzervatívci sú presvedčení, že v náboženstve sa musí pokračovať v súlade s
meniacimi sa okolnosťami, a nie nevyhnutne s precedensom z minulosti.
Reformný judaizmus, tiež známy ako liberálny alebo progresívny judaizmus, sa vyvinul
v Nemecku v 30. a 40. rokoch. Zdôrazňuje rozvíjajúcu sa povahu viery, nadradenosť
etických aspektov voči tým ceremoniálnym.

SE K U L Á RN I Ž ID IA

V priebehu rokov sa judaizmus diverzifikoval do niekoľkých vetiev s rôznymi
názormi na rôzne problémy a spôsoby života. Rozlišujú sa tieto hlavné vyznania: ortodoxné (Haredi), moderné ortodoxné, konzervatívne a reformné.

O RTODOXNÉ A MODER NÉ O RTOD OXN É
Ortodoxní Židia považujú Tóru za hlavný prameň židovského práva a etiky,
ako to zjavil Boh Mojžišovi na hore Sinaj a odvtedy sa s vierou prenáša.
Dodržiavajú halakhu (náboženské právo), ktorú je potrebné interpretovať a
určovať iba tradičnými metódami a pri dodržaní kontinua prijatého precedensu v priebehu vekov.
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Existuje tiež veľa židov, ktorí nie sú viazaní žiadnym vyznaním judaizmu a ktorí nedodržiavajú žiadny z tradičných zákonov, ale stále sa identifikujú ako židia. Sekulárni židia
môžu sláviť židovské sviatky ako kultúrne oslavy alebo rodinné tradície, často nedodržiavajú šabat, nenosia kippu, a môžu sekulárne označovať udalosti životného cyklu,
ako sú narodenie, manželstvo a smrť.

Ž ID OVSK Á K U LTÚ RN A ROZ M A N ITO SŤ
Okrem rôznych židovských vyznaní, ktoré sa do značnej miery líšia v závislosti na
úrovni dodržiavania, je židovský život bohatý a rôznorodý a existujú aj kultúrne, geografické a etnické rozdiely, najbežnejšie sú rozdiely medzi aškenazskými a sefardskými židmi.
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Židia sa v Európe prvýkrát usadili počas
helenistického obdobia, tesne pred vznikom Rímskej ríše.
K veľkému nárastu počtu židov v južnej
Európe však došlo po potlačení revolty
Bar Kokhba (v rokoch 132 - 136 n.l.), keď
boli z Izraela do Talianska privezené tisíce
väzňov. Odtiaľ židia cestovali do ďalších
krajín Rímskej ríše a tvorili spoločenstvá
po celom Balkáne, Španielsku, Francúzsku a Nemecku.
Prenasledovanie židov v Európe sa vo
vrcholnom stredoveku v súvislosti s
kresťanskými križiackymi výpravami
zvýšilo a viedlo k migrácii mnohých židovských komunít do východnej Európy.
Okrem toho vyhostenie židov zo Španielska v roku 1492 vyústilo do náboženského prenasledovania a pogromov.
Bolo vylúčených 40 000 až 100 000
osôb, čo spôsobilo migráciu mnohých
židov z Pyrenejského polostrova do ďalších európskych krajín a do Osmanskej
ríše.
Od 17. storočia viedlo niekoľko udalostí k
reverznej migrácii z východnej Európy do
obchodných centier na Západe. Nasledovalo obdobie postupnej emancipácie, ale
aj rastúceho antisemitského násilia. V
roku 1933 predstavovalo židovské obyvateľstvo Európy viac ako deväť miliónov
ľudí.
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Holokaust, systematické, štátom podporované prenasledovanie a vraždenie
židov nacistickým režimom a jeho spojencami a spolupracovníkmi malo za následok smrť šiestich miliónov. Židovská
populácia vo svete sa ešte úplne nezotavila z holokaustu, kedy židia predstavujú
iba 0,2% svetovej populácie.
Holokaust viedol k presunu demografického ťažiska európskeho židovstva do
Ruska.
Koniec Sovietskeho zväzu viedol k oživeniu židovských komunít v Rakúsku,
Nemecku a ďalších krajinách. Súčasná
židovská populácia v Európe sa v súčasnosti odhaduje na približne 2,4 milióna
(0,3 % európskej populácie).
Dnešný každodenný život židov v Európe sa v jednotlivých spoločenstvách líši.
Každé spoločenstvo môže mať svoje
centrá, školy, mládežnícke hnutia, sociálne organizácie a ďalšie inštitúcie, ktoré
sú pre jeho normálnu existenciu rozhodujúce.
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SYNAGÓGA
Židovskí nábožensky založení muži (vo veku nad 13 rokov) sa zvyčajne modlia trikrát denne - ráno, popoludní a večer. V židovskom kalendári sú špeciálne časy, keď sa praktizujú ďalšie modlitby.
Aj keď sú synagógy otvorené pre každého žida, stále existuje praktická separácia podľa kultúrnej tradície (Aškenazi alebo Sephardi) a podľa vyznaní
(ortodoxné, konzervatívne, reformné, liberálne atď.). Slovo „synagóga“ etymologicky znamená „dom zhromaždenia“.
Ďalším menom, ktoré používajú hlavne aškenázski židia, je Šul, čo je jidiš
slovo pre synagógu. Ženy majú výnimku z modlitby v synagóge, ale veľa z
nich navštevuje synagógu počas šabatu alebo počas sviatkov.
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Vo vnútri ortodoxnej synagógy je oddelenie miest na sedenie pre mužov a
ženy. V niektorých synagógach je špeciálna časť umiestnená na balkóne pre
ženy. V synagóge si ženy zakryjú vlasy a muži nosia šatku (tiež známu ako
„tallit“) a fylaktériá (tiež známe ako „tefillin“, čo sú malé čierne kožené krabize
obsahujúce zvitky pergamenu s veršami z Tóry) a zakrývajú si hlavu.
V niektorých prípadoch sa synagóga používa aj ako komunitné centrum a
obsahuje ďalšie časti, ako je hala spoločného stravovania, kóšer kuchyňa,
cirkevná škola, knižnica, denné stacionáre a menšia kaplnka pre denné bohoslužby.
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HLAVNÉ SVIATKY

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

ŠA B AT
Šabat je týždenný deň odpočinku a bohoslužieb, ktorý sa začína v piatok pri západe
slnka a trvá približne 25 hodín, kým sa v sobotu na oblohe neobjavia tri hviezdy.
Dodržiavanie šabatu je jedným z najdôležitejších prikázaní v judaizme a jeho hlavnou
zásadou je zdržiavanie sa pracovných činností. Nábožensky založení židia sa zdržiavajú práce, písania, zapaľovania ohňa, používania elektronických prístrojov, manipulácie
s peniazmi, šoférovania, varenia a mnohých ďalších aktivít. Nábožensky založení židia,
ktorí striktne dodržiavajú šabat, nebudú robiť žiadne z vyššie opísaných zakázaných
aktivít, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia života.
Počas šabatu viac židov navštevuje synagógu a niektorí z nich kráčajú pešo.

RO Š H A-ŠA N A ( Ž ID OVSKÝ N OV Ý RO K )
Roš ha-šana predstavuje podľa judaizmu začiatok nového roka a je tradičným výročím
stvorenia sveta. Etymologicky „Roš“ je hebrejské slovo pre „hlavu“, „ha“ predstavuje
vzťah a „šana“ znamená „rok“.
Pretože židovský kalendár je založený na lunárnom cykle, Roš ha-šana môže spadať
medzi začiatkom septembra a začiatkom októbra. Začína sa západom slnka a trvá
dva dni. Dni, ktoré predchádzajú Roš ha-šane, sú tradične venované pokániu. Ďalšie
modlitby smerujú do synagóg, ktoré sú v tomto čase rušnejšie.

JO M K IP P U R ( D E Ň Z M IE RE N IA )
Jom Kippur je považovaný za najposvätnejší deň židovského kalendára a je považovaný za „šabat šabatov“. Predstavuje koniec obdobia, ktoré sa začalo v Roš ha-šane
a ktoré je v judaizme známe ako Vysoké sväté dni. Témami tohto dňa sú zmierenie
a pokánie a sú tradične sprevádzané 25-hodinovým pôstom. Etymologicky je „Jom“
hebrejské slovo pre „deň“ a Kippur pochádza z koreňa, ktorý znamená „odčiniť“.
Modlitba Jom Kippur je jedinečná a má päť modlitebných služieb. Mnoho nábožensky
založených židov trávi väčšinu sviatku Jom Kippur v synagóge a ďalší môžu počas
toho dňa niekoľkokrát kráčať do synagógy a späť domov. Pre mnohých sekulárnych
židov je Jom Kippur jediným obdobím v roku, počas ktorého navštevujú synagógy.
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CH A N UK A ( F E STI VA L SV ETI EL)
Chanuka je sviatok, ktorý trvá osem dní a ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára
môže sláviť od konca novembra do konca decembra. Oslavuje víťazstvo Makabejcov v
ich veľkej vzbure proti Seleucidskému impériu a opätovné zasvätenie jeruzalemského
chrámu a rozsvietenie Menory.
Počas Chanuky ľudia zapaľujú sviečky deväťramenného svietnika, ktorý sa nazýva
„Menora“. Každú noc sa pridáva ďalšia sviečka, kým sa všetky sviečky nerozsvietia
spoločne.
Počas tohto sviatku sa na otvorených verejných priestranstvách koná verejné zapaľovanie Menory.

SVIATOK

Tu BiShvat

Purim

Pesach

Šavuot

P UR I M
Purim oslavuje záchranu židovského ľudu v Perzskej ríši v 4. storočí pred n. l. Purim
sa medzi židmi oslavuje výmenou darov jedla a pitia, darovaním charity chudobným,
obliekaním sa do kostýmov a masiek, jedením slávnostného jedla a verejným prednesom Zvitku Ester, zvyčajne v synagógach. Počas tohto sviatku si môžeme všimnúť
ľudí, najmä deti, maskovaných hlavne okolo židovských škôl a spoločenských priestorov.

P ESACH
Pesach je ďalšou z troch pútnických slávností. Pripadá na marec alebo apríl a trvá
osem dní. Kým v dnešnej dobe si Pesach pripomína exodus židovského ľudu z otroctva v starom Egypte, v minulosti, počas existencie chrámu, to bola poľnohospodárska
a sezónna slávnosť. Symbol, ktorý sa najviac spája s Pesachom, je Maces, nekvasený
plochý chlieb vyrobený výlučne z múky a vody, ktorý nahrádza kvasené výrobky,
ktorých konzumácia je počas Pesachu tradične zakázaná.
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Tisha B’av

Roš ha-šana

Jom Kippur

Sukot

Simčat Torah

2021

28 jan
25-26
feb
27 mar 4 apr

2023

17 jan

6 feb

16-17 mar

6-7 mar

15-23 apr

5-13
apr

2024

25 jan
23-24
mar

2025

10 jan

13-14 mar

22-30 apr

12-20 apr

16-18

4-6

25-27

11-13

1-3

máj

jún

máj

jún

jún

17-18

6-7

26-27

12-13

8-9

júl

aug

júl

aug

aug

6-8

25-27

15-17

2-4

22-24

sep

sep

sep

okt

sep

15-16

4-5

24-25

11-12

1-2

sep

okt

sep

okt

okt

20-28.

9-17.

29 sep -

16-24.

6-13.

sep

okt

7 okt

okt

okt

29.

18.

8.

25.

15.

sep

okt

okt

okt

okt

18-26

7-15

dec

dec

28
Chanuka

2022

nov 6 dec

25
dec 2 jan

14-22.
dec
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SPOLUPRÁCA SO ŽIDOVSKÝMI SPOLOČENSTVAMI

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

Existuje niekoľko praktických bezpečnostných aspektov, ktoré by si mali úradníci presadzovania práva uvedomiť, aby mohli lepšie chrániť židovskú komunitu a zlepšovať
spoluprácu s ňou.

STY K SO SP O LO Č E N STVO M
Malo by sa ustanoviť kontaktné miesto s miestnou židovskou komunitou. Ak taký kontakt ešte neexistuje a nie ste si istí, kto je tá správna osoba v spoločenstve, pošlite
e-mail na adresu SACC by EJC (sacc@sacc-ejc.org) a budete presmerovaný na
príslušnú osobu.

IN TE RP E RSO N Á L N E SP RÁVA N IE
•

Ortodoxní židia si nepodávajú ruky s opačným pohlavím.

•

Všetci muži sú vyzvaní, aby si pri vstupe do synagógy zakrývali hlavy
čiapkou.

STRAVOVAC IE Z Á KO N Y
•

Do synagógy, židovskej školy alebo domu ortodoxnej rodiny môže vstúpiť
iba kóšer jedlo.

•

Ak pozývate nábožensky založeného žida na stretnutie, malo by sa ponúkať
iba kóšer jedlo.

•

Pre prípad, že o to požiada zadržaný alebo väzeň, môže byť k dispozícii
vopred zabalené kóšer jedlo.

•

Keď sa jedlo ponúka, obal by sa nemal odstrániť.

ŠA B AT A Ž ID OVSK É P RÁ Z D N IN Y
•

- 66 -

Počas šabatových bohoslužieb a počas židovských sviatkov viac ľudí
navštevuje synagógy.
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•

Mnoho z nich bude kráčať v okolí synagógy a muži môžu mať na sebe
kippah (čiapku).

•

Mnoho židov, ktorí sa počas celého roka nezúčastňujú bohoslužieb, pôjdu
na vysoké sviatky alebo slávnosti do synagógy. Pri týchto príležitostiach
budú synagógy plné a ulice v ich okolí budú často veľmi rušné.

•

Ortodoxní židia nahlásia incident alebo urobia vyhlásenie až po skončení
šabatu alebo po skončení židovských sviatkov. Tieto obmedzenia sú
zrušené v „život ohrozujúcich“ situáciách.

•

Ortodoxní židia počas Šabatu nepoužívajú elektrinu ani žiadne iné
zariadenie, ktoré si vyžaduje prácu na druhej strane. Napríklad nebudú
rozsvecovať svetlá, otvárať elektrické dvere, používať telefón alebo počítač,
riadiť auto atď. Môžu však ísť autom do synagógy tesne pred Šabatom alebo
židovskými sviatkami, čo môže mať za následok problémy s dopravou a
parkovaním v okolí synagógy.

•

Židia, ktorí nedodržiavajú Šabat alebo židovské sviatky striktne, budú
ochotní pri týchto príležitostiach nahlásiť incident, podpísať svoje meno
alebo použiť svoj telefón atď.

•

Na Sukot prinesie veľa židov veľké boxy s palmovými listami do a zo
synagógy. V priestoroch synagógy bude sukkah - budova, v ktorej majú
počas týždennej slávnosti bývať židia. Mnoho Židov si takéto obydlia
postaví vo svojich záhradách alebo v spoločenských priestoroch, aby tu
mohli počas tohto týždňa jesť alebo dokonca spať.

•

Počas Chanuky židia zvyčajne majú na prednom okne Menoru. Počas tohto
sviatku sa môžu organizovať verejné ceremónie zapaľovania sviečok, čo
môže prilákať mnoho ľudí a získať viac pozornosti.

•

Počas Jom Kippur sú synagógy plné a bude v nich vítaných oveľa viac
veriacich ako v ktorýkoľvek iný deň v roku. V rušných uliciach okolo
synagógy bude preto veľa veriacich. Na konci bohoslužby sa odporúča,
aby veriaci neodchádzali naraz, čo by z nich urobilo ľahký cieľ.
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ANTIZEMITIZMUS

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA
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PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

P RACOV N Á DEF I NÍ C I A A NTI SEMI TIZ MU

•

Popieranie židovského národa, jeho práva na sebaurčenie, napríklad
tvrdením, že existencia štátu Izrael je rasistickým úsilím.

26. mája 2016 prijala Medzinárodná aliancia pre pamiatku holokaustu (IHRA) nasledovnú pracovnú definíciu antisemitizmu:

•

Uplatňovanie dvojitých štandardov vyžadovaním správania, ktoré sa od
iného demokratického národa neočakáva ani nevyžaduje.

„Antisemitizmus je určité vnímanie židov, ktoré môže byť vyjadrené
ako nenávisť voči židom. Rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu
sú zamerané na židovských alebo nežidovských jednotlivcov a/alebo na ich majetok, na inštitúcie židovskej komunity a náboženské
zariadenia.”

•

Používanie symbolov a obrazov spojených s klasickým antisemitizmom
(napr. tvrdenie, že židia zavraždili Ježiša alebo ohováranie krvi) na
charakterizáciu Izraela alebo Izraelčanov.

•

Porovnávanie súčasnej izraelskej politiky s politikou nacistov.

•

Spoluzodpovednosť židov za činy štátu Izrael.

Definícia obsahuje 11 ilustratívnych príkladov, ktoré poskytujú usmernenie pre identifikáciu antisemitských udalostí:

Antisemitské činy sú trestné, ak sú definované v zákone (napríklad odmietnutie holokaustu alebo distribúcia antisemitských materiálov v niektorých krajinách).

•

Žiadanie, napomáhanie alebo ospravedlňovanie zabíjania alebo
poškodzovania židov v mene radikálnej ideológie alebo extrémistického
pohľadu na náboženstvo.

Trestné činy sú antisemitské, keď sa ciele útokov, či už ide o ľudí alebo majetok, napríklad budovy, školy, bohoslužby a cintoríny, vyberajú, pretože sú alebo sú považované za židovské alebo sú s nimi spojené.

•

Vytváranie lživých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných
obvinení židov ako takých alebo o sily židov ako kolektívu, ako je najmä,
ale nie výlučne, mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o židoch
ovládajúcich médiá, ekonomiku, vládu alebo iné spoločenské inštitúcie.

•

Obviňovanie Židov ako ľudu zo zodpovednosti za skutočné alebo domnelé
priestupky spáchané jednou židovskou osobou alebo skupinou, alebo
dokonca za činy spáchané nežidmi.

•

Popieranie skutočnosti, rozsahu, mechanizmov (napr. plynové komory)
alebo úmyselnosti genocídy židovského národa v rukách nacionalistického
socialistického Nemecka a jeho prívržencov a spolupáchateľov počas
druhej svetovej vojny (holokaust).

•

Obviňovanie židov ako ľudu alebo Izraela ako štátu z vymýšľania alebo
preháňania holokaustu.

•

Obviňovanie židovských občanov z väčšej lojality k Izraelu alebo k údajným
prioritám židov na celom svete ako k záujmom ich vlastných národov.
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Antisemitská diskriminácia je upieranie židom možnosti alebo služby dostupné pre
ostatných a v mnohých krajinách je nezákonná.
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PRÍKLADY ANTISEMITICKÝCH ZLOČINOV

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA
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•

23. marec 2018, Paríž, Francúzsko:
Dvaja muži vošli do bytu 85-ročnej ženy, ktorá prežila holokaust,
Mireille Knoll a niekoľkokrát ju bodli predtým, ako ju podpálili.
Jeden z páchateľov údajne uviedol: „Je to židovka. Musí mať
peniaze.»

•

9. október 2019, Halle, Nemecko:
Krajne pravicový extrémista sa pokúsil vstúpiť do synagógy v
nemeckom Halle na sviatok Jom Kippur, najposvätnejší deň
židovského kalendára. Útočník opakovane strieľal na dvere
synagógy, ale nedokázal ich prekonať. Následne zastrelil
okoloidúcu a zákazníka v neďalekom obchode s kebabmi.

•

25. december 2020, Rajec, Slovensko:
Neznámi vandali poškodili 22 náhrobkov na židovskom cintoríne v meste
Rajec, týždeň po tom, ako bolo nájdených 60 náhrobkov v meste Námestovo
poškodených podobným spôsobom.

•

3. január 2020, Rhodos, Grécko:
Futbaloví fanúšikovia z klubu Rodos FC „Kakia Skala“ vyvesili transparent s
nápisom: „Juden Raus“.

•

14. február 2020, Česká republika:
Niekoľko internetových kníhkupectiev v Českej republike vydalo
antisemitskú knihu pre deti „Muchotrávka“ od Ernsta Hiemera, šéfredaktora
novín nacistickej kampane „Der Stürmer“ v Tretej ríši.

•

23. február 2020, Campo de Criptana, Španielsko:
Na karnevalovom sprievode v Španielsku sa účastníci obliekli ako nacisti
a židovskí väzni koncentračných táborov a tancovali vedľa plaváka
evokujúceho krematórium.

•

28. február 2020, Vilnius, Litva:
Predsedníčku litovskej židovskej komunity v parlamente urazil cudzinec:
„Zastavte špinavú Litvu! Ste židovka, nemáte tu miesto!»

•

29. september 2020, Dánsko/Island/Nórsko/Švédsko:
Neonacistické hnutie severského odporu sa zameralo na Židov v takmer 20
mestách v regióne s antisemitskými kampaňami počas celého týždňa až do
Jom Kippuru - najposvätnejšieho dňa v hebrejskom kalendári.

•

29. marec 2021, Bukurešť, Rumunsko:
Na začiatku osláv Pesachu sa vyhrážali smrťou ocenenej filmovej a
divadelnej hviezde Maii Morgenstern a jej deťom.
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ZAZNAMENANÉ ANTISEMITSKÉ INCIDENTY V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Zaznamenané údaje
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Antisemitské trestné činy spáchané pravicovými
extrémistami

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Prípady popierania holokaustu a revizionizmu

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Odsúdenie za antisemitské trestné činy

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Antisemitské incidenty

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Trestné činy motivované antisemitizmom

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Politicky motivované trestné činy s antisemitským
motívom

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Extrémistické trestné činy zamerané na židov

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Antisemitské trestné činy

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Incidenty motivované antisemitizmom

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Antisemitské incidenty

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Antisemitské trestné činy

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Antisemitské činy a hrozby

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Trestné činy motivované antisemitizmom

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Antisemitské incidenty

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Antisemitské kriminálne konanie

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Antisemitské incidenty

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Antisemitské incidenty

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Antisemitské incidenty

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Antisemitské incidenty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Antisemitské incidenty

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Trestné diskriminačné antisemitské incidenty

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Antisemitské incidenty

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Prípady týkajúce sa antisemitizmu

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Antisemitské incidenty

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Trestné činy s antisemitským motívom

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Antisemitski incidenti

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Osobe osuđene za zločine motivirane
antisemitizmom

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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NÁSILNÉ ANTISEMITSKÉ INCIDENTY PODĽA KRAJINY 2009 - 2017

Francúzsko

Nemecko

Rusko

Taliansko

Veľká Británia

Zdroj: Centrum Kantor pre štúdium súčasného európskeho židovstva

PRIESKUM FRA O DISKRIMINÁCII A ZLOČINE Z NENÁVISTI VOČI ŽIDOM V EÚ Z
ROKU 2018 SKÚSENOSTI ŽIDOV A ICH VNÍMANIE ANTISEMITIZMU

66%

Antisemitizmus je najnaliehavejší
problém v krajine

85%
76%

Antisemitizmus sa zväčšoval
za posledných päť rokov
Emigrácia sa považuje za možnosť
necítiť sa bezpečne ako žid

Vyhýbanie sa návšteve
židovských udalostí alebo
miest kvôli chýbajúcemu pocitu
bezpečia ako žid
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva
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29%

23%

89%

38%

34%

2013

2018

O SASCE

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

SASCE je viacvrstvový projekt financovaný Európskou komisiou, zameraný
na zvýšenie bezpečnosti v miestach bohoslužieb a v ich blízkosti, ako aj v
rámci kresťanských, budhistických, moslimských a židovských spoločenstiev. Budovanie a rozširovanie osvedčených postupov odporúčaných Komisiou na ochranu verejných priestranstiev, ale tiež spoliehanie sa na znalosti a skúsenosti dobre organizovaných spoločenstiev a bezpečnostných
skupín.
Štyri partnerské organizácie ponúkajú obsah pre vedúcich spoločenstiev,
členov spoločenstva a zamestnancov (základné bezpečnostné nástroje,
povedomie o bezpečnosti, krízový manažment). Následne vytvorí sieť koordinátorov využívania tohto obsahu a bude ho šíriť prostredníctvom školení,
stretnutí v spoločenstvách a okolo nich, ako aj širších komunikačných kampaní v celej Európe.
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Cieľom projektu je tiež vybudovať dôveru a spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou a národnými orgánmi a uľahčiť formálne komunikačné kanály medzi vedením
spoločenstva a verejnými orgánmi presadzovania práva.
Dúfame, že to bude začiatok dlhodobého procesu medzináboženskej spolupráce v
oblasti bezpečnosti, ktorý bude mať veľmi pozitívne účinky na naše spoločenstvá v
členských štátoch EÚ i mimo nich.
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PARTNERI

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

CE C

FA ITH M ATTE RS

Konferencia európskych cirkví (CEC) je spoločenstvo, ktoré združuje 114
cirkví z pravoslávnych, protestantských a anglikánskych tradícií z celej
Európy za účelom dialógu, obhajoby a spoločného postupu.

Faith Matters Ireland (FMI) je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je presadzovať
ľudské práva presadzovaním a obranou pluralizmu, súdržnosti a integrácie a podpory
a obhajoby v mene osôb, ktorých ľudské práva sú porušované alebo ohrozované
extrémizmom alebo nenávisťou alebo iným spôsobom.

Spoločne posilňujeme naše spoločné svedectvo, konáme v službe pre
Európu a svet, podporujeme mier a pracujeme na jednote Cirkvi. Našou
víziou je „Spoločne v nádeji a vo svedectve“.
Sieť národných rád cirkví nás udržuje v spojení s národnými a regionálnymi
záujmami a organizácie v partnerstve rozvíjajú naše skúsenosti v mnohých
oblastiach, vrátane diakonie, migrácie a utečeneckých problémov a žien a
mládeže v cirkviach.
CEC vznikla ako mierotvorné úsilie v roku 1959, keď sa počas studenej vojny budovali mosty medzi východom a západom. Táto pôvodná misia nás
dnes posúva vpred, keď pokračujeme v práci na humánnej, sociálnej a udržateľnej Európe v mieri so sebou a s jej susedmi.

EBU
Európska budhistická únia (EBU) je medzinárodné združenie budhistických
organizácií a národných budhistických únií v Európe, založená v roku 1975.
Prítomnosť budhizmu vo všetkých európskych krajinách za posledných 50
rokov značne vzrástla, aby predstavovala niekoľko miliónov budhistov, a to
nielen prostredníctvom prítomnosti pôvodných obyvateľov tradičných budhistických krajín, ale hlavne preto, že počet Európanov, ktorí prijali budhizmus ako svoju životnú filozofiu a inšpirovali sa posolstvom múdrosti, altruizmu, otvorenosti, láskavosti a neobmedzeného súcitu so všetkými živými
bytosťami, sa neustále zvyšuje.
Ako orgán zastupujúci budhistov v členských štátoch Európskej únie aj v
členských štátoch Rady Európy sa EBU aktívne zapája do dialógu podľa
článku 17 s inštitúciami EÚ a ostatnými náboženskými skupinami.
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FMI pracuje na posilňovaní a podpore sociálnej súdržnosti prostredníctvom vzdelávacích programov miestnych spoločenstiev a zároveň bojuje proti extrémizmu a zločinom z nenávisti. FMI tiež aktívne pracuje na programoch komunitného vodcovstva,
ktoré pomáhajú uľahčiť rozvoj budúcich sociálnych podnikateľov a komunitných aktivistov prostredníctvom online a offline workshopov.
FMI prostredníctvom svojich výskumných správ ovplyvňuje aj sociálnu politiku na miestnej, regionálnej a vládnej úrovni. FMI sa tiež špecializuje na online kampane, rozvoj
projektov zločinov z nenávisti, prácu na zabezpečovaní projektov a na bezpečnosť
online.

SAC C BY E JC
Bezpečnostné a krízové centrum (SACC by EJC) vytvoril v roku 2012 Dr. Moshe Kantor, predseda Európskeho židovského kongresu. Hlavným poslaním SACC by EJC je
bezpečnosť židovských komunít v celej Európe.
Krízová situácia môže narušiť prevádzku, poškodiť dobré meno a spôsobiť ďalšie
hrozby pre spoločenstvá. Čím pripravenejšie je spoločenstvo na zvládnutie neočakávaných situácií, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa stane obeťou rozsiahlej krízy.
Nejde o to, či zasiahne kríza, ale o to, kedy. Vysokokvalifikovaný tím odborníkov SACC
by EJC môže pomôcť spoločenstvám pripraviť sa na tieto rušivé udalosti, reagovať
na ne a nakoniec zvýšiť ich schopnosť silnejšie sa rozvíjať. SACC by EJC organizuje
a prináša školenia, semináre a konferencie po celej Európe s cieľom zvýšiť úroveň
pripravenosti židovských spoločenstiev a posilniť vzťahy s miestnymi orgánmi a orgánmi EÚ.
Činnosť SACC by EJC sa zameriava na širokú škálu kritických otázok, ako sú: krízové
riadenie, vzdelávanie, antisemitizmus, medzinárodný a domáci terorizmus. SACC by
EJC produkuje nezávislý a kvalitný výskum, ktorý efektívne vybavuje vedúcich spoločenstiev, tvorcov politík, európske inštitúcie, orgány presadzovania práva a akademických pracovníkov. V spolupráci s externými partnermi a organizáciami vytvorila
organizácia SACC by EJC rôzne publikácie a multimediálne projekty, ktoré možno
nájsť na www.sacc-ejc.org.
- 81 -

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA

Vyjadrené názory zaväzujú len autora (autorov) a nemožno ich pokladať za názory predstavujúce
oficiálne stanovisko Európskej komisie. Európska komisia ani iná osoba, ktorá koná v mene Komisie
nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
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