Spoločné vyhlásenie
Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí
totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Spomíname si dnes na obete totalitných režimov sužujúce Európu v minulom storočí
a pripomíname si krutosť, neslobodu a nerešpektovanie ľudských práv tým najhorším
spôsobom. Uvedomujúc si jedinečnosť Holokaustu, masové vyvražďovanie národov,
etnických skupín, sociálnych a politických skupín, ktorými sa tieto režimy riadili a ktorými si
udržiavali moc nesmie byť nikdy zabudnuté.
Čeliac výzvam v dôsledku finančnej krízy, narastajúceho počtu teroristických a iných
extrémistických útokov v Európe a vzrastajúcu viditeľnosť rasistických a xenofóbnych
vyjadrení a správania v našej spoločnosti posilnených migráciou, vyjadrujeme naše
odhodlanie chrániť demokraciu, právny štát a ľudské práva. Potvrdzujeme, že adekvátne
kroky je potrebné prijať na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, sektor spravodlivosti
nevynímajúc, pritom rešpektujúc a upevňujúc ľudské práva a slobody.
Pripomíname ministerskú konferenciu k radikalizácii, ktorú zorganizovala Komisia
s luxemburským predsedníctvom v októbri 2015 a vyjadrujeme našu pokračujúcu podporu
všetkým identifikovaným opatreniamv záveroch Rady z 20. novembra 2015 o posilnení
odpovedi trestného práva na radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu.
Veríme, že je veľmi dôležité pracovať s mládežou, ktorá je veľmi náchylná inklinovať k
radikálnym ideológiám, z dôvodu neistoty budúcnosti, ekonomickej a politickej atmosféry
v Európe. Pripomíname závery Rady o úlohe mládeže pri integrovanom a medziodvetvovom
prístupe pri prevencii a boji s násilnou radikalizáciou mladých ľudí z mája 2016.
Vzdelávanie a školenie je rovnako dôležité z dôvodu zvyšovania povedomia medzi
prokurátormi a sudcami, ktorí sa zaoberajú násilným extrémizmom a radikalizáciou. Hlas
obetí by mal byť v tomto kontexte taktiež zobratý do úvahy. Tiež pripomíname dôležitosť
deradikalizácie a reintegrácie väzňov a iných radikalizovaných jednotlivcov a vítame v tomto
smere prácu RAN centra excelentnosti.
Oceňujeme oznámenie Komisie podporujúce prevenciu radikalizácie vedúcej k násilnému
extrémizmu, ktoré bolo uverejnené v júni 2016 a vítame prácu Komisie a jej snahu bojovať
proti rozširujúcim sa nezákonným nenávistným prejavom na internete v Európe a dosiahnuté
úspechy vo forme Kódexu správania, ktorý podpísala s sociálnymi sieťami a médiami.
Mali by sme ostať v strehu aj v súvislosti s prijímaním extrémistických tendencií a postojov
v politike, ktoré môžu ohrozovať našu demokraciu a právny štát. Naša minulosť by sa nemala
stať našou budúcnosťou, preto sa musíme poučiť z fatálnych omylov, ktoré Európa spáchala
v minulosti, keď dovolila vytvorenie minulých totalitných režimov.

