MAGYARORSZÁGI

ÜZENET AZ
OLVASÓNAK

A

z Ember és Szabadság
különszámát tartja kezében a tisztelt olvasó.
Ezzel a különszámmal elismerésünket és tiszteletünket
kívánjuk kifejezni egy nemrégiben megalapított intézmény felé, amely nagy és
maradandó fontossággal bír
Magyarország, Európa és a
világ számára.
Funkciója és jelentõsége
révén ez az új iroda példát fog
mutatni egész Európa számára,
hiszen ez lesz kontinensünk
rengeteg kiváló emberének a találkozóhelye;
azoké, akik azon dolgoznak, hogy elterjesszék és érvényre
juttassák a világ
minden táján található sok és sokféle
szervezetben
az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát,
amelyet az Egyesült
Nemzetek Szervezete
adott ki.
Valószínûleg meg tudna
nevezni néhány ilyen csoportot  az Amnesty International, a Magyar Helsinki
Bizottság és a Gombos Gábor
által fémjelzett Lélek-Hang
Egyesület neve juthat rögtön
az eszünkbe. De valójában  a
világ jelenlegi állapotának
figyelembevételével  még
jóval több ilyen csoport is
elkelne.
Óriási szükség van az összefogásra és az együttmûködésre
az emberi jogok racionális és
békés érvényre juttatásának
területén, hiszen igen aggasztó
állapotok uralkodnak jelenleg
az egész világon.
Nem kell messze keresnünk ezeket, rögtön megláthatjuk a humanitárius akciók
szükségességét a következõk
miatt: háborúk, kábítószerek,
családi és munkahelyi elnyomás, testi-lelki megnyomorítás,
esélyegyenlõtlenség, éhezés és
még hosszan sorolhatnánk...

SZCIENTOLÓGIA

Nem járhatunk szemellenzõvel! Rá kell néznünk a száraz
tényekre, és észre kell vennünk, hogy nem lehetünk
elégedettek egy ilyen állapotban lévõ világgal.
Mint ahogy Heltai Jenõ
írja Szabadság címû versében:
...amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még
szabad, te is csak gyáva rab
vagy!
A Szcientológia Egyház
világszerte folytat széles körû
emberjogi
tevékenységet.
Programjaink kiemelkedõ sikereket érnek el mind az
egyén, mind a társadalom
számára az állapotok javításának területén, bárhol is alkalmazták eddig ezeket.
A
Nemzetközi
Szcientológia Egyház
brüsszeli Közönségkapcsolati és Emberjogi Irodájának megnyitásával  most
elõször  mindenkinek lehetõsége van
közvetlenül megismerni ezeket az
eredményeket, valamint a szcientológusok
különféle akcióit, amelyeket a kontinens más emberjogi szervezeteivel összefogva tesznek meg. Ezeknek az
akcióknak a sikereivel utat
mutatunk mások számára is
valamennyi ország minden
egyes állampolgára emberi
jogainak elismeréséhez.
Újságunk különkiadásában
ezennel közzé tesszük, hogy ezt
az új központunkat 2003. szeptember 17-én hivatalosan
megnyitottuk. Mostantól ennek az új irodának az ajtaja
nyitva áll minden olyan
ember számára, akit foglalkoztat a béke és az emberi jogok
tiszteletben tartásának gondolata.
Bármikor felveheti velünk
a kapcsolatot. Minden felmerülõ kérdésére szívesen
válaszolunk.
Grózli Zoltán
szerkesztõ
Levélcím:
1399 Budapest, Pf.: 701/215
Telefon/Fax: (06-1) 268-9920
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Az emberi jogok
megóvása mindenki számára
A brüsszeli iroda megnyitása
mérföldkövet jelent a Szcientológia
vallás európai terjeszkedésében 
humanitáriusok nagymértékû
elõrehaladásnak nevezték az
általános emberi jogok elérése felé

B

rüsszel, Belgium (2003.
szeptember 17.)  A
megnyitóra eljöttek az
Európa Parlament különbözõ, egymástól távol esõ politikai
irányzatokat képviselõ tagjai is.
450-en voltak ott, köztük vezetõ
kormányzati posztokat betöltõ
tisztviselõk, az emberi jogok szószólói, valamint az összes nagyobb
és sok kisebb felekezet képviselõi.

Az esõt ígérõ napon Brüsszelben
az idõjárás inkább ünnepire fordult.
Még a természet is egyhetes, Belgiumszerte ritka szép idõvel köszöntötte a
Szcientológia Egyház Közönségkapcsolatok és Emberi Jogok Európai
Irodájának megnyitását Brüsszel
Európa negyedének központjában, a
rue de la Loi 91. szám alatt.
A Nemzetközi Szcientológia
Egyház tisztviselõi és Európa külön-

bözõ országaiból érkezett köztiszteletben álló humanitáriusok vágták át a
szalagot szeptember 17-én, és ezzel
megnyitották az Egyház információs
központját, amely ismerteti a Szcientológia erõszakra, gyûlöletre, a drogok
Folytatódik a 2. oldalon

Balra távolabbi kép: L. Janssen
Van Raay  22 éve Európa és
Holland Parlamenti tag 
közremûködött a Szcientológia
Egyház Közönségkapcsolatok és
Emberi Jogok Európai Irodájának
megnyitásában.
Fent: Julia Migenes opera diva
vágta át a szalagot, (tõle jobbra)
Bashy Quraishy emberi jogi
vezetõ, (balján) Chris Brightmore, a Leicester Egyetem
elõadója; Kurt Weiland, a
Nemzetközi Szcientológia Egyház
és Fabio Amicarelli, közönségkapcsolati igazgató közremûködésével.
Legfelül: Amicarelli úr és Martin
Weightman Emberi Jogi igazgató
üdvözli a médiát a
sajtótájékoztatón.
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Az emberi jogok
megóvása mindenki számára

Folytatás az 1. oldalról

szörnyûségeire, valamint a békét és biztonságot Magyarországon és Európa
más országaiban is fenyegetõ tényezõire adott humanitárius megoldásait.
Ezzel egy idõben azt is ünnepelték,
hogy az egyház elindította az egész
kontinensre kiterjedõ emberi jogi
kezdeményezéseit.
A nemes esztétikával kivitelezett
és a 19. századi neoklasszicista regency stílusban helyreállított épület az
Európai Unió kormányzati negyedében helyezkedik el. Termeiben több
száz dokumentum és fotó mutatja be
L. Ron Hubbard filozófus, író és
humanitárius munkáját. A társadalom
jobbításának terén tett felfedezéseit
több jótékony célú, társadalmi reformot végzõ és emberjogi szervezet is
felhasználta, valamint a világ minden
táján megtalálható Szcientológia
Egyházak is használják ezeket, mint
például a Budapesten található
Szcientológia Egyház is.
A megnyitó rendezvény vendégei
a felszólalóktól megtudhatták, hogy
milyen tapasztalataik vannak az Egyház munkájával kapcsolatban, amelyet az emberi jogok és a vallásszabadság területén végez.
Fabio Amacarelli, a brüsszeli iroda
most kinevezett igazgatója mutatta be
õket:
 Bob Van den Bos, az Európa
Parlament holland tagja, és a Parlament
2002-es emberi jogi jelentésének készítõje;
 Bashy Quraishy, az Európai
Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR)
elnöke, és a MediaWatch fõszerkesztõje;
 J.L. Janssen Van Raay, aki 22
évig dolgozott az Európa és a Holland
Parlamentben, valamint az Európa
Tanácsban, és megkapta a francia
Becsületrendet és a német Bundesverdienstkreuzt (Kereszt a Kiemelkedõ Szolgálatért) érdemérmet;
 Prof. Gerhard Besier, a Drezdai
Egyetem Totalitarianizmus Tanulmányozására létrehozott Hannah
Ahrendt Intézete a képviseletében;
 Chris Brightmore, a Leicester-i
egyetem elõadója, akinek nevéhez a
Scotland Yard fõfelügyelõjeként Anglia
legnagyobb heroin-lefoglalása fûzõdik.

A megnyitó után a vendégeket, kiemelkedõ személyiségeket és a média
képviselõit végigvezették az épület kiállításain, amelyek bemutatják a
Szcientológia vallás alapjait, valamint az Egyház emberjogi kezdeményezéseit
és világszintû társadalomjobbító programjait, amelyek L. Ron Hubbard
felfedezésein alapulnak. Az új brüsszeli közönségkapcsolati iroda 750 tárlóján
keresztül a látogatók elsõ kézbõl szerezhetnek adatokat a Szcientológia
eredményeirõl és sikereirõl.
A hivatalos ceremóniát Kurt lata; az információ szabadsága; a többWeiland zárta le, aki az ausztriai nemzetiségû társadalom; a szülõk és a
Grazból származik, és tagja a Nemzet- gyerekek jogai és még sok más téma.
közi Szcientológia Egyház igazgató- (Lásd 3. oldal.)
Az ünnepség után a rendezvény
tanácsának. Kifejtette, hogy az Egyház
azon döntését, hogy megnyissa a rangos vendégei a hagyományos szabrüsszeli emberi jogi irodát, az az lagátvágási ceremóniával hivatalosan
elkötelezettség motiválta, hogy segít- megnyitották az új épületet. A 450
sen létrehozni egy olyan társadalmi vendéget körbevezették az épületben,
légkört, ahol az Emberi Jogok Egyete- amely az elsõ állandó európai Szcientomes Nyilatkozatában leírt emberi és lógia kiállításnak is otthont ad. A kiálszabadságjogok érvényre juthatnak. lítás három emeletet foglal el, és 750
Szilárdan hiszünk abban, hogy tárlóból áll. Bemutatja azokat az egész
bármely egyén szabadságát fenyegetõ világra kiterjedõ társadalomjobbító
tényezõ mindenki szabadságát fenye- programokat, amelyek a Szcientológia
alapítója, L. Ron Hubbard felfedezégeti  mondta.
Mr. Weiland bemutatta a sein alapulnak, valamint az Egyház
Szcientológia Egyház Kiáltványát a emberi jogi kezdeményezéseit és a valVallásról, az Emberi Jogokról és a lás alapjait. A kiállítást a látogatók
Társadalomról, amely az egyház hatá- reggel 9 óra és délután 16:30 között
rozott álláspontját tartalmazza a tekinthetik meg az iroda munkatárkövetkezõ létfontosságú témákról: a sainak kalauzolásával.
vallás szerepe a társadalomban; a hit
Egyházunk már régóta foglalkozik
szabadsága; a vélemény-nyilvánítás azzal, hogy feltárja és leleplezze az emszabadsága; demokrácia; igazságszol- beri jogokkal történõ visszaéléseket,
gáltatás; az állam és az egyház kapcso- hogy meg lehessen szüntetni azokat. A

kiállítás bemutatja e tevékenységünk
eredményeit és az eredmények bizonyítékait  mondta Weiland
tiszteletes. Az új iroda munkatársai
50 évnyi összesített tapasztalattal rendelkeznek az emberi jogokkal kapcsolatos visszaélések feltárásának és megszüntetésének területén. Mindez jól
példázza az Egyház elkötelezettségét az
emberi jogok mindenki számára
történõ megóvásában.

Jelentõsége az európaiak számára

Nagyon büszke vagyok, hogy itt
lehetek ma, és részt vehetek a
Szcientológia Egyház új
irodájának megnyitásában, mert
tudom, hogy nincs még egy
csoport a Földön, amelyik
hatékonyabban küzdene a
drogvisszaélés problémája ellen.
 Chris Brightmore
a Leicester Egyetem elõadója,
és volt Scotland Yard fõfelügyelõ

Az embereket a személyiségük
ereje alapján kellene megítélni,
nem pedig a vallásuk vagy
bõrszínük szerint... Ez a
gondolkodásmód ilyen helyekrõl
fog elindulni, és az Önökhöz
hasonló emberektõl.
 Bashy Quraishy
az Európai Hálózat a Rasszizmus
Ellen (ENAR) elnöke, és a
MediaWatch fõszerkesztõje

Az, hogy a meggyõzõdés
szabadsága Európában még
életben van, nagy mértékben
köszönhetõ a szcientológusoknak. Szeretném legmélyebb
hálámat kifejezni az Egyháznak
és tagjainak azért, amit Európa
népei számára tettek.
 J.L. Janssen Van Raay
22 éven át Európa és Holland
Parlamenti tag

Nem nehéz megérteni, hogy miért
fontos megismertetni az emberekkel
az alapvetõ emberi jogokat. Csak
kérje meg néhány jogi ügyekben jártas
ismerõsét, hogy mondják el, melyek az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának legfontosabb pontjai  javasolja Kárpáti Annamária, az Egyház
budapesti emberi jogi kampányának
vezetõje.
A legtöbben csak két-három
ilyen pontot ismernek  mondja.
Ezek után könnyû belátni, miért nem
vagyunk tudatában az alapvetõ
jogainknak, annak ellenére, hogy az
Egyesült Nemzetek Szövetségének
minden tagországa elkötelezte magát
ezen elvek szem elõtt tartása és széles
körû ismertté tétele mellett.
A különleges meghívottak között
a legfontosabbak az európai egyházi és
emberi jogi szervezetek vezetõi voltak.
Egyikük, aki az egyik kulcsfontosságú
beszédet tartotta, Bashy Quraishy úr
volt, aki újságíró és író, és munkásságát a rasszizmus elleni küzdelem szolgálatába állította. Õ a fõszerkesztõje a
MediaWatch címû negyedévente
megjelenõ lapnak, amely a médiáról

ÉS

SZABADSÁG

és a kisebbségekrõl szól. Emellett
Bashy Quraishy könyveket és szakmai anyagokat írt az etnikai
kisebbségek kezelésérõl az Európai
Unióban.
Igen gyakran hallunk a problémákról, de ritkán találkozunk
valóban mûködõ megoldással 
mondta. Nagyon kevesen ajánlanak valódi, használható megoldásokat. És ha a szcientológusok
megpróbálják jobbá tenni többmillió ember életét szerte a világon, akkor támogatni kell õket.
Az UNESCO svédországi
képviselõje, Bertil Persson, úgy
jellemezte a megnyitó ünnepséget,
hogy csodálatos esemény, és
hozzátette: Igazán gratulálok a
Szcientológia Egyháznak, hogy
megnyitotta ezt az új irodát, és különösen azért, hogy harcol az
emberi jogok tiszteletben tartásáért, mindannyiunk jövõjéért, mert ez nagyonnagyon fontos itt Európában is, valamint az
egész világon.
Amikor a Szcientológia társadalomra való
hatásáról kérdezték, akkor Ian Hall oxfordi professzor, a Vallások-közötti és Nemzetközi
Világbéke Szövetség elnöke a következõt
mondta: A Szcientológia elhozza ebbe a világba  elõször, mint a
legtöbb ortodox ember,
szkeptikus voltam én is 
a megértést, és az önmagunkról és másokról való
igazságot. És elkezdtek
kezelni néhány nagyon
alapvetõ
társadalmi
problémát  például a
drogokat. A Szcientológia kezében ott van a
kulcs a jobb világhoz,
egy olyan világhoz,
amelyben újraértékeljük
és valóban értékelni kezdjük egymást
 ahogy mi, anglikánok mondjuk,
mint Isten megtestesülését. Úgy gondolom, a Szcientológia képes erre.

Nyílt meghívás

Martin Weightman, az Egyház
Európai Emberi Jogi Igazgatója elindított egy új emberi jogi ismeretterjesztõ
kampányt, és ekkor leszögezte, hogy
 az Egyház sok éven keresztül
küzdött a vallásszabadságért és az emberi jogok tiszteletben tartásáért, amelyek minden embert és minden vallás
hívõit megilletik. Most elhatároztuk,
hogy az emberi jogok területén kifejtett oktatási és társadalomjobbító
tevékenységünket kiterjesztjük egész
Európára, hogy még több ember számára elhozzuk a szabadságot.
Ha szeretné személyesen vagy egy
csoporttal együtt megtekinteni a
Nemzetközi Szcientológia Egyház új
Európai Közönségkapcsolati és Emberi
Jogi Irodáját, vagy részt kíván venni az
Útmutató a békéhez az emberi jogok
tiszteletén keresztül füzeten alapuló
európai oktatási kampányban, kérjük,
lépjen kapcsolatba Kárpáti Annamáriával a Magyarországi Szcientológia
Egyházban a (06-1) 268-9920 telefonszámon, illetve Fabio Amicarellivel, a
brüsszeli Emberi Jogi Iroda ügyvezetõ
igazgatójával, vagy Martin Weightman-nel, az Egyház Európai Emberi
Jogi igazgatójával a 00-32-2232 1596
telefonszámon.
Ha több információt szeretne, tekintse meg weboldalunkat:
www.scientology-europe.org.

EMBER

ÉS

SZABADSÁG

3.

OLDAL

A Nemzetközi Szcientológia Egyház

KIÁLTVÁNYA

A VALLÁSRÓL, AZ EMBERI
JOGOKRÓL ÉS A TÁRSADALOMRÓL

K

ibocsátva és
közzétéve 2003.
szeptember 17-én, a
Nemzetközi Szcientológia
Egyház Emberi Jogi és
Közönségkapcsolati
irodájának ünnepélyes
megnyitója alkalmából.
Brüsszel,Rue de la Loi 91.

EGYÉNI JOGOK
1. Minden egyes személy, fajra,
bõrszínre, nemre vagy etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül szellemi lény, aki méltó a tiszteletre, és
joga van a saját méltóságához.
2. Mindenki felelõsséggel tartozik azért, hogy a közjó érdekében
úgy cselekedjen, hogy a tettei segítsék és elõremozdítsák a családját, a
közösséget, amiben él, és az egész társadalmat. Ahogy L. Ron Hubbard
írta: Egy lény csak annyira értékes,
amennyire szolgálni tud másokat.
3. Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy megválassza a saját hitét és vallását. Ez a jog azt is magában foglalja, hogy minden ember szabadon
megváltoztathatja a hitét vagy a vallását. Sem államoknak, sem vallási
csoportoknak nincs joga ahhoz,
hogy közvetetten vagy közvetlenül
irányítást gyakoroljanak egy személy
vallásos meggyõzõdése felett. Az
államok azt az egyéni szabadságot
sem korlátozhatják, hogy valaki
kedve szerint csatlakozzon vallásos
csoportokhoz vagy hagyja el õket.
4. Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy mások társaságát keresse, hogy
vallásos célú csoportot szervezzen
velük, és hogy kinyilvánítsa, gyakorolja, és nyíltan hirdesse hitét. A vallás vagy hit szabadságának azt a jogot
is magában kell foglalnia, hogy mindenki szabadon birtokolhassa választott hitének szent írásait és egyéb
szövegeit, privát és nyilvános vallási
szertartásokat hajthasson végre, és
gyermekeit választott vallása hagyományainak szellemében nevelhesse
fel. Az utóbbi jog nem jelenti azt,
hogy a szülõ korlátozhatja gyermeke
szabadságát saját vallása megválasztásában és gyakorlásában a felnõttkor elérése után.
FELELÕSSÉG AZ EMBERI
JOGOK VÉDELMÉÉRT ÉS ELÕREHALADÁSÁÉRT
5. Az államoknak hatékonyan
védelmezniük kell a vallásszabadság
jogát minden állampolgáruk, állampolgáraik minden csoportja és a közösség minden felnõtt és serdülõkorú
tagja számára. Biztosítaniuk kell,
hogy a vallásos kisebbségekkel kapcsolatos politikájuk megfeleljen az
egyenlõség és a megkülönböztetéstõl
való mentesség alapelveinek mind az

állami, mind pedig a magánszférában. Az államok nem formálhatnak
jogot arra, hogy rendelkezzenek az
egyén lelkiismereti szabadsága felett
azáltal, hogy hirdetnek, gátolnak,
vagy betiltanak egy bizonyos vallást
vagy hitet, illetve hogy vallási vagy
hitbeli alapon megkülönböztetik
egymástól polgáraikat. Meg kell
teremteniük az általános toleranciát
a kisebbségi vallások irányában. Ha
nézeteltérések támadnának az állam
és valamilyen vallás között, az államnak jóhiszemû párbeszédbe kell bocsátkoznia az illetõ vallás képviselõivel, és az ellentéteket nemzeti vagy
nemzetközi konfliktusmegelõzõ intézkedések alkalmazásával kell megoldania.
6. Bármilyen vallásos hit kinyilvánításának szabadságát csak abban
az esetben lehet korlátozni, ha: (a)
ezt törvények írják elõ, (b) ez a lépés
szükséges a közbiztonság, a közrend,
a népesség egészsége vagy a közerkölcs megóvása érdekében, és (c)
csak a minimálisan szükséges mértékû megszorító intézkedéseket léptetik életbe olyan módon, hogy ne érvénytelenítsék a gondolatszabadság,
a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság egyéni és kollektív jogait.
Az államok nem élhetnek vissza
törvényi hatalmukkal abból a célból,
hogy olyan intézkedéseket igazoljanak, amelyek közvetetten vagy
közvetlenül beleavatkoznak állampolgáraik vallásos hitébe vagy annak
gyakorlásába. Az olyan próbálkozások, amelyek során a törvények
érvényesítésének álcájában állampolgárokat letartóztatnak vagy a
vádlottak padjára ültetnek hitük
gyakorlása miatt eretnekségi perekhez vezetnek, amelyek alapvetõ
szabadságjogokat sértenek.
7. A rasszizmus, az idegengyûlölet, a nemi megkülönböztetés, az etnikai vagy ideológiai alapon történõ
megkülönböztetés és a vallásos megkülönböztetés minden formája olyan
társadalmi csapást jelentenek, amelyet el kell ítélni és meg kell szüntetni.
8. Ahogy azt az UNESCO, az
ENSZ oktatási, tudományos és kulturális szervezetének a tolerancia
alapelveirõl szóló deklarációja kifejti, a médiáknak kötelessége, hogy ne
terjesszenek kisebbségeket gyalázó
információkat, a beleértve ebbe a
kisebbségi vallások hittételeit és vallási gyakorlatát is. A tolerancia tartja életben az emberi jogokat és a pluralizmust azáltal, hogy megköveteli
világunk oly sok különbözõ vallásának, fajának, etnikumának és kultúrájának tiszteletét, elfogadását és
megbecsülését. Ez nem csak erkölcsi
kötelességünk, hanem a törvények is
ezt írják elõ. Az államoknak szigorúan semlegesnek kell maradniuk vallási kérdésekben. A vallási kisebbségekkel kapcsolatos információs és
oktatási kampányaik nem lehetnek

megkülönböztetõ vagy gyalázkodó
jellegûek, és nem terjeszthetik egy
bizonyos ideológia vagy párt nézeteit. A médiáknak is konstruktív szerepet kell játszania. El kell kerülniük az
idegengyûlöletre, a rasszizmusra, a
nemi megkülönböztetésre és az antiszemitizmusra való buzdítást, valamint minden olyan törekvést, ami
vallási vagy egyéb kisebbségek kizárására, a társadalom peremére szorítására, befeketítésére vagy hátrányos
megkülönböztetésére irányul.
9. Az államoknak tiszteletben
kell tartania, és elõ kell segítenie a
pluralizmust és a kulturális sokszínûséget, mert ezek hiányában nem
lehet megteremteni a társadalmi
igazságosságot. Mindenkit azonos
módon kell kezelni, tekintet nélkül a
bõre színére, fajára, vallására, nemére, etnikai hovatartozására vagy más
megkülönböztetõ vonásaira.
10. Világszerte elõfordulnak a
hátrányos megkülönböztetés és az
intolerancia súlyos esetei, amelyek
sértik az emberi jogokat és az alapvetõ szabadságjogokat. Az államoknak
és a magánszféra szervezeteinek úgy
kell eljárniuk, hogy tetteik megfeleljenek az Emberi Jogok Általános
Nyilatkozatának, valamint az 1981es ENSZ nyilatkozatnak a hit vagy
vallás alapján történõ hátrányos
megkülönböztetés vagy intolerancia
minden formájának eltörlésérõl.
Ugyancsak követendõ irányelvnek
kell tekinteniük az Emberi Jogi
Konvenció általános kommentárját
a 18. cikkellyel kapcsolatban, ami
meghatározza a vallás és a hit fogalmát, valamint megtilt mindenféle
megkülönböztetést az új és a kisebbségi vallásokkal kapcsolatban. A
fentiek mellett alkalmazniuk kell
minden egyéb nemzetközi vagy helyi
emberi jogi rendelkezést is, hogy
elõsegítsék egy toleranciára alapuló
kultúra létrehozását, és megvédelmezzék a hit- és vallásszabadság jogát
mindenki számára.
A GYERMEKEK JOGAI
11. Minden gyermek jogait
garantálni és védelmezni kell megkülönböztetés nélkül, függetlenül a
gyermek, illetve szülei vagy törvényes gyámjai fajától, bõrszínétõl,
nemétõl, nyelvétõl, vallásától, politikai vagy más nézeteitõl, nemzetiségétõl, etnikai vagy társadalmi hovatartozásától, vagyonától, esetleges
fogyatékosságától, születési vagy
egyéb státuszától.
12. Az oktatási intézményeknek
és hivataloknak aktívan és nyíltan
támogatniuk kell a kisebbségek és
különbözõ ideológiai beállítottságok iránti tolerancia légkörének
kialakulását az iskolákban. Gondoskodniuk kell arról, hogy a tananyagok a vallási, faji és etnikai kisebbségeket kedvezõ módon mutassák
be, és olyan tankönyveket és tanterveket kell készíteniük, amelyek pár-

tolják a kulturális sokszínûséget és a
pluralizmust.
AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ
VISZONYA
13. Az egyházat és az államot szét
kell választani, de együtt kell mûködniük a társadalom alapvetõ problémáinak megoldásában, természetesen anélkül, hogy bármiféle világnézeti rendszert egymásra erõltetnének.
A vallásos szervezeteknek joga és felelõssége, hogy jótékony munkát végezzenek, ami a társadalom hasznára
válik.
14. Ma, az interkontinentális
utazások és az azonnali nemzetközi
kommunikáció korszakában kizárólag multikultúrális civilizációban
tudunk létezni. A különbözõ vallási,
faji és etnikai csoportoknak meg kell
tanulniuk egymás tiszteletét és megbecsülését, békében és barátságban
kell egymás mellett élniük. Ha nézeteltérések támadnának a társadalom
különbözõ szegmensei között, a vallási szervezeteknek össze kell fogniuk,
és segítséget kell nyújtaniuk a nézetkülönbségek áthidalásában és a konfliktus megoldásában.
A SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS
A NYÍLT KORMÁNYZÁS
15. A szólás- és véleményszabadság a demokrácia alapkövei. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez, és joga van szabadon kifejezni a véleményét. A szabad véleményalkotás joga azt is magában foglalja, hogy minden ember korlátozás
nélkül fedezhessen fel, kaphasson és
terjeszthessen információkat országhatároktól függetlenül, akár szóban,
akár egy általa megválasztott közvetítõ közegen keresztül. Senkit sem
szabad korlátozni, hátrányos helyzetbe hozni vagy megbüntetni a véleménye, hite vagy önkifejezési jogának gyakorlása miatt.
16. Az államoknak be kell tartania a nemzetbiztonságról, szólásszabadságról és az információkhoz való
hozzáférésrõl szóló Johannesburgi
Alapelveket. A közintézményeknek
könnyûszerrel hozzáférhetõnek kell
lennie az állampolgárok számára. A
nyílt kormányzás gyógyírt jelent a
túlzott mértékû titkolózásra, és útját
állja a korrupciónak. A nemzetbiztonság szempontjait nem szabad arra
felhasználni, hogy az állampolgároktól megtagadják a jogot a kormányzat
tetteinek ellenõrzésére.
17. A törvényességet, valamint
az egyenlõ elbánás és igazságosság
alapelveit aláássák a kisebbségi csoportok és azok tagjai ellen irányzott
gyûlöletkampányok, és a róluk terjesztett hamis információk. Az államoknak arra kell törekedniük, hogy
kizárólag pontos és objektív információkat tartsanak nyilván a polgárokról és a különféle szervezetekrõl, és azokat is csak a szükséges mértékben. Mindenkinek ésszerû szintû

hozzáférést kell biztosítani azokhoz az
információkhoz, amelyeket az állam
nyilvántart róla. Ha ezek hamisnak
bizonyulnának, mindenkinek joga
van helyesbíttetni õket.
AZ EMBERTELEN BÁNÁSMÓD BETILTÁSA
18. Senkit sem szabad kivégezni.
Az államoknak be kell szüntetnie a
halálbüntetést. Egyetlen ártatlanul
kivégzett ember is túl sok.
19. Senkit sem szabad arra
kényszeríteni, hogy elektrosokkkezelésben, pszichosebészeti beavatkozásban vagy tudatbefolyásoló
hatású drogkezelésben részesüljön.
Az államoknak törvényen kívül kell
helyeznie az ilyen visszaéléseket.
DEMOKRÁCIA ÉS BÉKE
20. A diktatúrák létezése elfogadhatatlan, hiszen ezek rendszeresen megtagadják polgáraiktól az
emberi jogokat, és megpróbálják
elnyomni az alapvetõ szabadságjogokat. A kormányközi szervezeteknek, a demokratikus államoknak,
valamint a vallási és emberi jogi
szervezeteknek együtt kell mûködnie
a diktatórikus államok polgáraival és
szervezeteivel, hogy békés úton
helyreállítsák a demokratikus alapelveket és értékeket ezekben az országokban.
21. A háború nem megoldás. A
nukleáris fegyverek korában nem
engedhetjük meg magunknak, hogy
fegyveres konfliktus útján oldjuk
meg a nemzeti és nemzetközi nézeteltéréseket. A konfliktusok kezelése
megfelelõ módon létrehozott és minden oldalról elismert intézmények,
diplomácia és kétoldalú párbeszéd
segítségével sokkal jobb megoldás,
mint a háború. Ezek az elsõdleges
eszközök, amelyeket az ENSZ és a
nemzetközi közösség alkalmazhat a
fegyveres összecsapások elkerülésére.
A vallásoknak harmonikusan együtt
kell mûködnie, hogy elõsegítsék a
kétoldalú párbeszéd, béke és tolerancia létrejöttét. Így megteremthetõ a
bizalom és megértés légköre, ami
segít megoldani azokat a nézetkülönbségeket, amelyek a történelem
során a háború és a gyûlölködés
kiváltó okai voltak.
22. A demokrácia a valaha létrehozott legjobb kormányzati forma.
Törvényen kívül helyezi a zsarnokságot, a kormányt pedig a közösség, és
nem saját maga szolgálatába állítja.
Az állampolgárokat buzdítani kell rá,
hogy részt vegyenek a közügyekben,
és bekapcsolódjanak a kormányzás
folyamatába szavazataik útján, valamint azáltal, hogy folyamodványokat
adnak be kormányukhoz reformok és
a panaszaik orvoslása érdekében. A
demokrácia szintje egy államban
igazából azon mérhetõ le, hogy a kormány mennyire garantálja a kisebbségek egyenlõ jogait.
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gy civilizáció, ahol nincs
õrültség, nincsenek bûnözõk
és nincs háború, ahol a rátermettek eredményesek lehetnek, a tisztességes lények jogai
megadatnak, és az ember szabadon
szárnyalhat egyre magasabbra  ezek
a Szcientológia céljai.
E célok, melyeket elõször 15 éve
jelentettünk be egy felkavart világnak technológiánkkal bõven elérhetõvé váltak.
Mivel a Szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát bárkit, bármiféle hithez, fajhoz, vagy nemzethez is tartozzon.
Nem forradalmat akarunk.
Mindössze fejlõdést próbálunk létrehozni az egyén és a társadalom számára a magasabb létállapotok felé.
Elérjük a céljainkat.
Áttörést hoztunk az ember szá-

mára a saját magával, az elméjével és
az univerzummal kapcsolatos tudatlanság végtelen évezredei után.
Felülmúltuk az ember korábbi más
erõfeszítéseit.
Ötvenezer év gondolkodóinak
egyesített igazságai, melyeket az
emberrel kapcsolatos új felfedezések
kristályosítottak ki és erõsítettek
meg, mind hozzájárultak ehhez a sikerhez.
Szívesen látunk a Szcientológiában. Csak annyit várunk el tõled,
hogy segíts céljaink elérésében és
abban, hogy másoknak segítsünk.
Elvárjuk hogy neked is segítsenek.
Ma a Szcientológia a Föld legfontosabb mozgalma.
Nincs könnyû dolgunk ebben a
nyugtalan világban. De ha könnyû
lenne, nem kellene megcsinálnunk.
Tiszteljük az embert és hisszük,

KAMPÁNY BAJNOKOK,
EMBERI JOGOK,
SZEMÉLYES SZABADSÁG

Az emberi jogok széleskörû megbecsülése több
megértést és toleranciát eredményez Magyarországon.

E

gyik véres újságcikk a másik
után mutatja be a társadalmi
küzdelem 21. századi formáját: harcias fegyveresek
magukra szíjazott robbanószerrel tömeges kivégzéssel fenyegetnek 700
rémült túszt Moszkvában, míg egy
katonai ostrom sötét véget nem vet
a rémálomnak. Százak halnak meg
Balin, amikor a terroristák felrobbantanak egy divatos night-clubot.
Öngyilkos merénylõk több tucat
embert ölnek meg minden alkalommal Tel Avivban és más
zsidó városokban, megsebesítve
még több embert, és félelemben tartva egy országot.
A nemzeti biztonság növelésére tett kísérletképpen különbözõ Európai országok, és
más államok is világszerte olyan
intézkedéseket hoznak, amelyek csorbítják a személyi szabadságjogokat  mint például külföldi
állampolgárok meghatározatlan idejû letartóztatása, vagy a polgárok
kiterjesztett megfigyelése.
A nemzetközi közösségben aggodalmat kelt, hogy a biztonság megerõsítésére tett ilyenfajta kísérletek
csak az emberi jogok szélsõséges
megsértéséhez és a szabadságjogok
további csorbításához fognak vezetni.

Magyar Emberi Jogi Kezdeményezések
A Szcientológia Egyház Hitvallása
szerint a szcientológusok hiszik, hogy
minden embernek elidegeníthetetlen
joga, hogy gyakorolja saját vallását, és
nincsen olyan isteni hatalommal nem
rendelkezõ hatóság, amely felfüggeszthetné ezen jogokat.
A Szcientológia Egyház fennállásának kezdete óta a tagok fáradhatatlanul dolgoztak a vallási szabadEMBER ÉS SZABADSÁG
ALAPÍTÓ: MAGYARORSZÁGI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

ság és az emberi jogok elterjesztésén és
védelmén szerte a világon. A magyar szcientológusok sem kivételek e szabály alól.
Amikor Franciaországban intoleráns és diszkriminatív törvényjavaslatok fenyegették az összes kisegyház
vallási szabadságjogait, a magyar Szcientológusok békés tüntetést szerveztek
a budapesti francia nagykövetség
elõtt. Média interjúkban és nyilvános
elõadások segítségével az összes egyház
követõit figyelmeztették a fennálló
fenyegetésre. Néhány magyar politikus  akik a francia törvényjavaslatot alapul véve megkíséreltek létrehozni egy hasonló magyar törvényt 
szándékait sikerült meghiúsítani azáltal, hogy tájékoztatták a lakosságot az
intézkedésrõl.
A Vallási Szabadság Határok
Nélkül elnevezésû nemzetközi szervezet magyarországi irodája magyar szcientológusok aktív részvételével országos aláírásgyûjtõ akciót szervezett a
KIADJA: MAGYARORSZÁGI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ
FÕSZERKESZTÕ: GRÓZLI ZOLTÁN
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hogy méltó a segítségre. Téged is
tisztelünk, és hisszük, hogy te is tudsz
segíteni.
A Szcientológia senkinek nem
tartozik segítséggel. Semmi olyat
nem tettünk, ami miatt másokat ki
kéne engesztelnünk. Ha így tettünk
volna, most nem lennénk elég intelligensek ahhoz, hogy azt csináljuk,
amit csinálunk.
Az ember bizalmatlanul fogad
minden felkínált segítséget. Gyakran
árulták el, rendítették meg a bizalmát. Túl gyakran esett meg, hogy
megbízott másokban és elárulták.
Talán hibát követünk el, mert törött
szalmaszálakból építünk egy világot.
De mi soha nem leszünk árulói a
belénk vetett hitednek, ha közénk
tartozol.
A Szcientológiának soha nem
alkonyul be.
határozat ellen, majd petíciót nyújtott
be. Több száz szcientológus rengeteg
idõt fordított aláírásgyûjtésre magyar
városok terein és utcáin. Végül a törvényt a magyar parlament levette a
napirendrõl, és a vallásszabadságot
sikerült megõrizni a következõ generációk számára.
2001-ben a Szcientológia Egyház
 együttmûködve az Egyesült Nemzetek
Barátai alapítvánnyal  megszervezett
egy 7000 km hosszú Emberi Jogi
Maratont. Magyarországot érte az a
megtiszteltetés, hogy útjára indítsa ezt
a hatalmas vállalkozást. Európán
keresztül vezetõ útjuk közben a maraton egyre nõt, ahogy az érintett országok futói is csatlakoztak a magyar
atlétákhoz közös céljuk, a
Genfi Egyesült Nemzetek
szervezete felé tartva. A futók
csapata  köztük hét magyarral  elvitte a szabadság fáklyáját és találkozott az Egyesült
Nemzetek Emberi Jogi Fõbiztosával, aki aláírta a delegáció azon
fogadalmát, hogy továbbra is hirdetni
fogják és védelmezik az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát. Médiainterjúk, nyilvános elõadások, illetve véleményformálókkal és átlagemberekkel
történõ személyes találkozók során a
delegáció több ezer embert világosított
fel Európában az emberi jogokkal kapcsolatban. A szcientológusok munkája a vallásszabadságért és az emberi
jogokért felekezetektõl független 
mondta Kunfalvy Ákos, a magyar
maratonfutó csapat kapitánya és szóvivõje. Elkötelezettségük alapja az a
meggyõzõdés, hogy a vallásos hit és
gyakorlat magának a szabadságnak a
mérföldköve, és amikor egy vallást
korlátoznak, amikor egy személytõl
megvonják a hit vagy a szólás szabadságát, akkor az összes férfi és nõ jogai
veszélybe kerülnek.

Egy átfogó megoldás
Felismerve, hogy egy nemzet
legjobb garanciája minden polgára
biztonsága és személyes szabadsága
számára úgy biztosítható, hogy az
emberi jogok érvényre jutnak, a
Szcientológia Egyház elindított egy új
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És kívánom, hogy egy új nap
köszöntsön rád, azokra, akiket szeretsz és az emberre.
A céljaink egyszerûek, bár
nagyok.
És sikerrel fogunk járni, és sikerrel járunk valahányszor a Föld egyet
fordul a tengelye körül.
közszolgálati kampányt Európában. A
Béke az emberi jogok tiszteletben
tartása által elnevezésû kampány az
emberi jogok támogatását és a velük
kapcsolatos ismeretek bõvítését célozza meg.
Míg az Egyház évtizedek óta
vezetõ szószólója az emberi jogoknak,
ez az új kampány a világ összes polgára
jogait támogatja és erõsíti, széles körben megismertetve az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatának legfõbb
paragrafusait.
Azért, hogy ezeket az emberi jogi
alapokat széles körben ismertté tegyük, megértessük az emberekkel a
történelem e feszült pillanatában, az
Egyház Béke az emberi jogok tiszteletben tartása által nevû ismeretterjesztõ kampánya három kiadványon
alapszik, amelyeket 15 nyelven, köztük magyarul is terjeszteni fogunk.
 Az Útmutató a békéhez az emberi
jogok tiszteletén keresztül a Nyilatkozat rövid történetét tartalmazza felnõttek számára, egy egyszerû magyarázatot
az egyes pontokhoz, a dokumentum
teljes szövegét, valamint egyszerû módokat arra, hogy hogyan alkalmazhatja
egy személy ezeknek a paragrafusoknak
az ismeretét, hogy növelje az emberi
jogok tiszteletét a környezetében.
 A Mik azok az emberi jogok? címû
kiadványt a Fiatalok Az Emberi Jogokért

Elfogadjuk a segítségedet.
A mi segítségünk pedig a tiéd.

H
L. Ron Hubbard

nemzetközi szervezete készítette, és arra
használható, hogy gyerekekkel megismertessük az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának alapvetõ rendelkezéseit, és azok védelmének és alkalmazásának szükségességét. A kiadvány
rajzokkal van illusztrálva, és a Nyilatkozat leegyszerûsített változatát tartalmazza.
 A Hogyan oldjunk meg konfliktusokat? c. kiadvány L. Ron Hubbard, a
Szcientológia alapítójának humanitárius munkáin és felfedezésein alapul.
Rendkívül értékes eszköz, és megadja a
képességet ahhoz, hogy bármilyen
konfliktust megoldjunk  legyen az
akár szomszédok, munkatársak vagy
nemzetek közötti.

Mások tiszteletben tartása
Azt akarjuk, hogy mindenki
szívén viselje a Nyilatkozat üzenetét és
segítsen megvalósítani a célját  egy
olyan világot, ahol az emberi lények
rendelkeznek a szólás- és a vélemény
szabadságával, nem kell félniük, és
akarnak élni ezekkel a jogokkal 
mondta Kunfalvy Ákos.
Ha szeretne a fenti füzetek
példányaihoz jutni, vegye fel a kapcsolatot az Ember és Szabadság magazin
szerkesztõségével:
Magyarországi Szcientológia Egyház,
1399 Budapest, Pf.: 701/215
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