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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,
odborníci říkají, že svoboda vyznání je lakmusovým papírkem
celkového dodržování lidských práv: tato svoboda bývá jedním
z prvních cílů omezování tam, kde to jde s lidskými právy z kopce.
Pronásledování lidí kvůli náboženskému přesvědčení je toho
důkazem, např. pronásledování stamilionů křesťanů ve světě
už dosáhlo rozměrů genocidy, o níž se ale v Evropě spíše mlčí.
Toto mlčení je signálem, že ačkoliv v Evropě nemůžeme mluvit
o pronásledování kvůli víře, vše v této oblasti v pořádku není ani zde.

Proto po dvou výročních konferencích o pronásledování křesťanů se
letos budeme věnovat problémům náboženské svobody Evropě,
a to ve spojení s mezinárodní iniciativou Červená středa. Evropské
hodnoty jsou ostatně postaveny na židovsko-křesťanských
základech, a proto chceme-li tyto hodnoty věrohodně propagovat
ve světě, musíme si pořádek udělat především sami doma. Jinak hrozí,
že se nám samotné základy naší západní civilizace rozpadnou
pod rukama.

Pavel Svoboda
předseda správní rady Institutu
pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú.

FOREWORD
Ladies and gentlemen, dear friends,
The experts say that the freedom of religion is the litmus paper
of the overall compliance with human rights: this kind of freedom
tends to be the first to be tied down wherever the human rights are
on the downgrade. The persecution of people for religious beliefs
is proof of this, for example, the persecution of hundreds of millions
of Christians in the world has already reached the dimensions
of genocide which however Europe remain rather silent about. This
silence is a signal that although we cannot speak of persecution
for religious beliefs in Europe, everything in this area is not right
here either.
Therefore, after two annual conferences on the persecution
of Christians, we will address the issues of religious freedom in Europe
during the conference organised on the occasion of the international
initiative Red Wednesday this year. After all, European values are built
on Judeo- Christian foundations, so if we want to credibly promote
these values in the world, we ourselves must first of all get
things, i.e. values in order at home, i.e. here in Europe. Otherwise,
the imminence that the very foundations of our Western civilization
will fall apart is inevitable.

Pavel Svoboda
Chairman of Administrative Board of
Institute for Christian-Democratic Politics

PROGRAM
Moderuje Vít Novotný, WMCES.
Záštitu nad konferencí převzal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

PANEL I: Evropa a svoboda

PANEL II: Netolerance a diskriminace
křesťanů a židů

12:30–13:00 Registrace účastníků

15:20–17:00 Úvod
Marcela Szymanski, Aid to the Church
in Need International

13:00–15:00 Uvítání
Česká biskupská konference
Ekumenická rada církví v ČR
Federace židovských obcí v ČR
Pavel Svoboda

Trestné činy z nenávisti
a protikřesťanský vandalismus
Mattia Ferrero, Katolická universita
v Milánu (Itálie)

Úvod: antisemitismus
Antisemitský vandalismus
rabín David Rosen, American Jewish
Tomáš Kraus, Federace židovských
Committee (Izrael)
obcí v ČR
Svoboda svědomí: profesní etika
Ruth Nordström, Scandinavian
Human Rights Lawyers (Švédsko)
Svoboda projevu a svoboda
náboženského vzdělávání: „Nakolik
jsme v Evropě skutečně svobodní?“
Robert Clarke, ADF International
(Velká Británie)
Panelová diskuze
15:00–15:20 Přestávka na
občerstvení

Jak reagovat
Martin Kugler, Observatory on
Intolerance and Discrimination
against Christians in Europe
(Rakousko)
Panelová diskuze
17:00-18:00 Závěr konference
Přestávka na občerstvení
18:00 Židovsko-křesťanská modlitba
Velká aula
18:30 Průvod kolem červeně
nasvícených budov
trasa: Karolinum – sv. Havel – sv.
Mikuláš na Staroměstském nám.
– Staronová synagoga

PROGRAMME
Moderator: Vít Novotný, Wilfried Martens Centre for European Studies.
The conference is held under the auspices of the Rector of Charles University Mr Tomáš Zima.

PANEL I : Europe and Freedom
12:30–13:00 Registration of
participants
13:00–15:00 Opening Remarks
Czech Bishops’ Conference (ČBK)
Ecumenical Council of Churches
in the Czech Republic (ERC)
Federation of Jewish Communities
in the Czech Republic (FŽO)
Pavel Svoboda

PANEL II: Intolerance and
Discrimination against Christians
and Jews in Europe
15:20–17:00 Opening Remarks
and Introduction
Marcela Szymanski, Aid to the Church
in Need International
Hate Crimes and Anti-Christian
Vandalism
Mattia Ferrero, Catholic University
of Milan (Italy)
Anti-Semitic Vandalism
Tomáš Kraus, Federation of Jewish
Communities in the Czech Republic

Introduction: Anti-Semitism
Rabbi David Rosen, American Jewish How to React
Committee (Israel)
Martin Kugler, Observatory on
Intolerance and Discrimination
Freedom of Conscience:
against Christians in Europe (Austria)
Professional Ethics
Ruth Nordström, Scandinavian
Panel Discussion
Human Rights Lawyers (Sweden)
17:00-18:00 Coffee Break
Freedom of Speech and Freedom of
18:00 Jewish-Christian Prayer
Religious Education: “How free are
Great Auditorium of Carolinum
we in Europe, really?”
Robert Clarke, ADF International (UK) 18:30 Procession around Buildings
Lit Up in Red
Panel Discussion
Route: Carolinum – Church of St.
Havel – Church of St. Nicholas at
15:00–15:20 Coffee Break
the Old Town Square – Old-New
Synagogue

DAVID ROSEN
Rabín, Americký židovský výbor (Izrael)
Rabbi; American Jewish Committee (Israel)

Vrchní rabín David Rosen, bývalý vrchní rabín Irska, je mezinárodním
ředitelem Mezinárodních mezináboženských záležitostí Amerického
židovského výboru v Jeruzalémě.
Působí ve vrchním rabinátu Izraelské komise pro vztahy se Svatým
stolcem; byl součástí týmu, který vyjednal navázání plných vztahů
mezi Svatým stolcem a státem Izrael. Je činný i v mnoha důležitých
radách celosvětově zastupujících Židy ve vztazích s jinými světovými
náboženskými orgány. Jako uznání jeho přínosu k židovskokřesťanskému smíření mu papež Benedikt XVI. udělil Papežský
rytířský řád sv. Řehoře Velikého.

Chief Rabbi David Rosen, former Chief Rabbi of Ireland, is the
Jerusalem based International Director of International
Interreligious Affairs of the American Jewish Committee.
He serves on the Chief Rabbinate of Israel’s Commission
for relations with the Holy See; was part of the team that negotiated
the establishment of full relations between the Holy See and the
State of Israel; and serves on many important councils representing
world Jewry in its relations with other world religious bodies.
In recognition of his contribution to Jewish-Christian reconciliation,
Pope Benedict XVI made him a Knight of the Order of Gregory the Great.

RUTH NORDSTRÖM
Scandinavian Human Rights Lawyers (Švédsko)
Scandinavian Human Rights Lawyers (Sweden)

Ruth Nordström je předsedkyní a hlavním právníkem společnosti
Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL), což je nevládní
organizace a advokátní kancelář zabývající se prosazováním
a hájením lidských práv ve skandinávských státech a Evropě.
SHRL poskytovali právní asistenci v několika významných
případech týkajících se lidských práv. SHRL je členem Platformy
EU pro lidská práva. Široká síť právníků SHRL sahá nejen
do skandinávských států, ale i do Evropy a celého světa.
SHRL také organizují přednášky, semináře, tréninky a účastní
se veřejných debat týkajících se lidských práv. SHRL upřednostňují
společenskou a etickou zodpovědnost ve společnosti, jejich práce
se zakládá na křesťanských hodnotách a etice, lidské důstojnosti
a přirozenoprávníc principech.
Ruth Nordström is the President and Chief Lawyer of Scandinavian
Human Rights Lawyers (SHRL), a non-governmental organization
and law firm dedicated to promote and defend human rights
in Scandinavia and Europe. SHRL have provided legal assistance
in several high profile cases regarding human rights and the organization
is a member of the EU Platform for Human Rights. SHRL have
a large network of lawyers in Scandinavia, Europe and globally.
SHRL also organize lectures, seminars, training events and participate
in the public debate concerning human rights. SHRL prioritizes social
and ethical responsibility in the society, their work is based on Christian
values and ethics, human dignity and the principles of natural law.

ROBERT CLARKE
ADF International (Velká Británie)
ADF International (Great Britain)

Robert Clarke je advokátem zapsaným u advokátní komory
Anglie a Walesu, a vykonává funkci ředitele Evropské obhajoby
ve společnosti ADF International v jejím mezinárodním sídle
ve Vídni, Rakousku. Zaměřuje se na problémy náboženské svobody
a případy u Evropského soudu pro lidská práva, jakož i na hlavní
snahy o prosazování práv v celé Evropě. Za jeho dobu působení
u ADF International byl zapojen do více než 15 případů u Evropského
soudu pro lidská práva včetně případu Grimmark a Steen
proti Švédsku, který napadl odmítnutí Švédska uznat výhradu
svědomí zdravotnických profesionálů, a případu Wunderlich proti
Německu, který napadl německý trestní zákaz domácí výuky.

Robert Clarke is a barrister, called to the bar of England
and Wales, and serves as Director of European Advocacy for ADF
International at its international headquarters in Vienna, Austria.
He specialises in religious freedom issues and cases before
the European Court of Human Rights as well as leading advocacy
efforts across Europe. During his time at ADF International, Clarke
has been involved in more than 15 cases before the European Court
of Human Rights including Grimmark and Steen v. Sweden, which
is challenging Sweden’s refusal to recognise conscientious objection
for medical professionals, and Wunderlich v. Germany which
is challenging the German criminal prohibition on homeschooling.

MARCELA SZYMANSKI
Aid to the Church in Need International
Aid to the Church in Need International

Marcela Szymanski žije v Bruselu, Belgii. Od roku 2011 vykonává
funkci úřednice Advokacie EU a OSN v papežské nadaci Aid
to the Church in Need (ACN), přičemž uplatňuje svou 20letou
praxi zpravodajky sdělovacích prostředků a profesionálky
v oblasti PR, kdy napomáhala hlasu perzekuované církve,
aby byl zákonodárci vyslyšen. Marcela je také editorkou zprávy
„Náboženská svoboda ve světě”, kterou každé dva roky vydává ACN
a která zahrnuje 196 států. Byla mezinárodní mediální zpravodajkou
a se sídlem v Bruselu dělala zpravodajku pro CNN ve španělštině
na témata týkající se EU a NATO. Je poradkyní ve věci veřejné advokacie,
specializuje se na vztahy sdělovacích prostředků a základní práva.

Marcela Szymanski lives in Brussels, Belgium. Since 2011, she
is the EU and UN Advocacy officer for the pontifical foundation Aid
to the Church in Need (ACN), applying her 20 years’ experience
as a media correspondent and public affairs professional to help
the voice of the persecuted Church to be heard among policymakers. Marcela is also the Editor of ACN’s report “Religious Freedom
in the World”, published every 2 years and covering 196 countries.
She was an international media correspondent and, based
in Brussels, reported for CNN en Español on EU and NATO issues.
She has been a public advocacy consultant, specialized in Media
Relations and Fundamental Rights

MATTIA FERRERO
Katolická univerzita v Miláně (Itálie)
Catholic University of Milan (Italy)

Mattia Ferrero vystudoval s nejvyšším vyznamenáním (summa
cum laude) práva na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce
v Miláně a tamtéž získal titul PhD. z kanonického a církevního práva.
Aktuálně tamtéž pracuje jako asistent učitele církevního práva.
Od roku 2006 je zapsán u Milánské advokátní komory a je členem její
Komise pro lidská práva. Je partnerem v jedné advokátní kanceláři.
Od roku 2017 vykonává funkci národního kontaktního místa
pro trestné činy z nenávisti pro Stálou misi Svaté stolice v Organizaci
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je také viceprezidentem
Unie italských katolických právníků.

Dr. Mattia F. Ferrero graduated summa cum laude in Law from
Catholic University of the Sacred Heart of Milan and got a PhD
in Canon and Ecclesiastical Law from the same University,
where he is currently Teacher Assistant in Ecclesiastical Law.
He is admitted to the Milan Bar Association since 2006 and member
of its Human Rights Commission. He works in a law firm as a partner.
Since 2017, he serves as National Point of Contact
on Hate Crimes for the Permanent Mission of the Holy See
to the Organization for Security and Co-operation in Europe.
He is also the Vice President of the Union of Italian Catholic Jurists.

TOMÁŠ KRAUS

Tajemník Federace židovských obcí v České republice
Secretary General to Federation of Jewish Communities
in the Czech Republic

Tomáš Kraus je od roku 1991 tajemníkem Federace
židovských komunit v České republice, kde se angažoval
při vybudování celkové infrastruktury české židovské komunity.
Jeho hlavním posláním však bylo vyjednávání o navrácení
židovského majetku a o odškodnění obětí holocaustu. Dr. Kraus
se podílel na mnoha dalších projektech k nápravě křivd,
způsobených
dvěma
totalitními
režimy,
nacismem
a komunismem. V lednu 2009 byl zvolen viceprezidentem
Světového židovského kongresu a posléze viceprezidentem
Evropského židovského kongresu. V roce 2018 byl jmenován
zástupcem Amerického židovského výboru pro Českou republiku.

Since 1991, Tomáš Kraus has been the Executive Director
of the Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
in which position he was rebuilding the whole infrastructure
of Czech Jewish Communities. Under his leadership the Federation
achieved the restitution of some communal real-estate and initiated
the legislation for return of individual Jewish properties and art
works. Dr. Kraus participated in many other efforts trying to rectify
the injustices caused by the two totalitarian regimes, Nazism
and Communism. In 2018, he has been nominated as representative
of the American Jewish Committee for the Czech Republic

MARTIN KUGLER

Observatory on Intolerance and Discrimination against
Christians in Europe (Rakousko)
Observatory on Intolerance and Discrimination against
Christians in Europe (Austria)

Martin Kugler, narozen ve Vídni, studoval dějiny, komunikaci
a politologii ve Vídni, Štýrském Hradci a Římě. Od roku 2005
je ředitelem Kairos Consulting pro neziskové organizace. Předtím
pracoval jako PR manažer a mluvčí Rakouské biskupské konference.
V roce 2005 založil mezináboženskou síť „Evropa pro Krista“.
Je členem vedení Observatory on Intolerance and Discrimination
against Christians in Europe (zkrác. OIDAC, česky Observatoř
intolerance a diskriminace proti křesťanům v Evropě). Ochrana
náboženské svobody je jedním z jeho klíčových závazků při přednášení
a zveřejňování článků.

Martin Kugler, born in Vienna, studied History, Communication
and Political Science in Vienna, Graz and Rome. He is director of
Kairos Consulting for Non-Profit Organisations (since 2005). Before he
worked as a Public Relations Manager and Spokesman of the Austrian
Bishops Conference.
In 2005, he founded the interdenominational network
“Europe for Christ”. He is committed as a board member
of the Observatory on Intolerance and Discrimination against
Christians in Europe (OIDAC). The protection of Religious Freedom
is one of his key commitment giving speeches and publishing
articles.

VÍT NOVOTNÝ

Wilfried Martens Centre for European Studies (Belgie/ČR)
Wilfried Martens Centre for European Studies (Belgium /
Czech Republic)

Vít Novotný je odborník na migraci a azyl v Centru evropských
studií Wilfrieda Martense, politické nadaci Evropské strany lidové
v Bruselu. Dříve pracoval ve vzdělávacím, soukromém, veřejném
a neziskovém sektoru ve Velké Británii a ve farmaceutickém sektoru
v Česku. Má pregraduální a postgraduální vzdělání v klinické
farmacii, evropských studiích, veřejné správě a politologii z universit
v Česku, Spojených státech a Velké Británii. V roce 1992 byl
na kandidátce Občanské demokratické aliance ve volbách do České
národní rady.

Vít Novotný is an expert on migration and asylum
at the Wilfried Martens Centre for European Studies, the political
foundation of the European People’s Party in Brussels. His previous
experience was in the education, private, public and non-profit
sectors in the UK and it the pharmaceutical sector in Czechia.
His education includes undergraduate and postgraduate degrees
in clinical pharmacy, European studies, public administration
and politics from universities in Czechia, the US and the UK. In 1992
he ran for the Czech Parliament on the list of the Civic Democratic
Alliance.

ORGANIZÁTOŘI
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú. (IKDP) je thinktank založený v roce 2016. Jeho cílem je moderně interpretovat hodnoty,
na nichž vyrostla evropská civilizace, vnášet do veřejné diskuze
impulsy z aktuálního pohledu křesťansko-demokratické politiky a být
důležitou platformou pro spolupráci středopravicových partnerů.
Wilfried Martens Centre for European Studies je politickou nadací
Evropské lidové strany. Nadace byla založena pod názvem Centrum
pro evropské studie. Na počest svého zakladatele byla v roce 2014
přejmenovaná na Wilfried Martens Centre for European Studies. Jejím
posláním je nabídnout lidem pomoc při formulování nových a efektivních
politických možností, což pomůže EU stát se silným hráčem, spolehlivým
transatlantickým spojencem a lepším propagátorem demokracie.
Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem
biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly
ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem
poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem
a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.
Ekumenická rada církví v České republice (ERC) je společenstvím
křesťanských církví, které navazují na tradice náboženské svobody, přítomné
v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují
být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty.
O členství v ERC se mohou ucházet všechny křesťanské církve, které jsou jako
církve registrovány v České republice, pokud souhlasí s věroučnou bází ERC.
Federace židovských obcí v České republice (FŽO) je střechovým orgánem,
sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí v Čechách a na Moravě.
Kolektivními členy FŽO jsou i přidružené židovské organizace a spolky
jako např. Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických
koncentračních táborů, Unie židovské mládeže, sportovní oddíl Hakoach atd.

ORGANISED BY
The Institute for Christian-Democratic Politics (abbrev. “IKDP” in Czech)
is a think tank founded in 2016. Its goal is to present the values on which
European civilization has grown by contemporary means and to bring
the current perspectives of Christian-democratic politics into the public debate.
The institute aims to be an important platform for middle-right partners.
The Wilfried Martens Centre for European Studies is the political
foundation of the European People’s Party. The foundation was
established under the name of the Centre for European Studies.
In honour of its founder, it was renamed the Wilfried Martens Centre
for European Studies in 2014. Its mission is to help people formulate
new and effective policy options which will help the EU become a strong
player, a reliable transatlantic ally and a better promoter of democracy.
Czech Bishops’ Conference (abbrev. “ČBK” in Czech), established
by the Apostolic See, is an official assembly of bishops of the Czech Republic
who jointly exercise certain pastoral functions for the Christian faithful
of their territory in order to promote the greater good which the Church
offers to humanity, especially through forms and programs of the apostolate
fittingly adapted to the circumstances of time and place, according to the norm
of law.
Ecumenical Council of Chuches in the Czech Republic (in Czech, abbrev. „ERC“)
is an association of Christian churches, following the tradition of religious
freedom, as attested in the Czech histrory particularly in the Cyrilomethodian
and Reformation traditions. The churches united in the Ecumenical Council
strive to be an example of tolerance and respect for the Czech society.
Membership in the Ecumenical Council is open to every Christian church
which is registered as a church in the Czech Republic and agrees with the ERC
belief base.
The Federation of Jewish Communities in the Czech Republic (abbrev. “FŽO”
in Czech) serves as an umbrella organization for Jewish Communities and
other Jewish institutions in the country. Currently there are ten official Jewish
Communities in Bohemia and Moravia. There is a number of various Jewish
“secular” organizations which fall under the auspices of the Federation, e.g.
Terezín Initiative, gathering of Czech Holocaust survivors, Union of Jewish Youth,
sporting club Hakoach, etc.

Konference získala finanční
podporu od Evropského parlamentu.
Odpovědnost však spočívá
na organizátorech, Evropský parlament
nenese odpovědnost za tuto aktivitu.
The Conference receives financial support
from the European Parliament.
Sole liability rests with the organiser,
the European Parliament is not
responsible for the activity.
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