Anotácia konferencie
40. výročie Helsinskej deklarácie:
Ľudské práva v historickom a politickom kontexte Strednej Európy

Čo chápeme pod európskou kultúrou? Chápeme pod týmto pojmom najmä teoretické
koncepty a idey alebo skôr praktické činy a politiky? Máme na mysli predovšetkým
dvetisícročné dejiny kresťanstva? Ktorú časť európskych/ národných/ kresťanských tradícií
uprednostňujeme? Prechovávame v srdci humanistické myšlienky, chránime veľkolepé
umelecké diela a vynikajúce výdobytky vedy a techniky, alebo si pripomíname násilie, vojny,
dobývanie, vraždy, útlak a milióny mŕtvych? Môžu sa tieto dve stránky „tradície“ od seba
oddeliť?
Alebo máme na mysli predovšetkým demokratickú politickú kultúru založenú na rešpektovaní
vlády práva a ľudských práv, vrátane slobody pohybu, prejavu a vyznania ako fundamentu
modernej európskej civilizácie?
Sú naše štáty dostatočne silné a kompetentné, aby zabezpečili účinnú ochranu a podporu
ľudských práv svojim obyvateľom? Alebo je to tak, že štáty sú pomerne efektívne v držaní
„obyčajných malých“ ľudí na uzde, ale sú relatívne slabé a neefektívne v poskytovaní
kvalitných služieb pre všetkých? Ak vyžadujeme od migrantov/utečencov, aby rešpektovali
princípy európskej demokratickej politickej kultúry – čo je úplne legitímne – môžeme
vyhlásiť bez akýchkoľvek pochybností, že naše vlastné štáty, spoločnosti, politici a občania sa
plne držia ľudskoprávnych noriem a zásad právneho štátu?
A ak tomu nie je tak, čo máme robiť?
Ako nájdeme správnu rovnováhu medzi slobodou a rovnosťou, medzi ľudskými právami a
bezpečnosťou, medzi národnoštátnymi záujmami a európskymi/univerzálnymi hodnotami na
jednej strane, resp. medzi národnoštátnymi záujmami a menšinovými nárokmi a právami na
strane druhej?
Je tradičný ľudskoprávny diskurz žiadajúci rovné šance pre všetkých a zároveň individuálnu
slobodu pre všetkých utopický vo svetle nastupujúcich klimatických zmien, zhoršujúcej sa
potravinovej bezpečnosti, či za situácie, že nadnárodné spoločnosti a národní oligarchovia
beztrestne porušujú pravidlá férovej trhovej súťaže a spoločenských vzťahov? Je konflikt
kresťanskej/európskej a islamskej civilizácie reálnou hrozbou, ktorá by sa mala stať
centrálnym problémom európskych politík, alebo – neignorujúc komplexnosť a náročnosť
interkultúrneho spolužitia, hrozbu terorizmu a medzinárodného organizovaného zločinu – je
tento konflikt predovšetkým agendou populistov?
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PROGRAM KONFERENCIE (NÁČRT, TBC)
Štvrtok 5.11. 2015
13.30 – 13.45 Privítanie a otvorenie (predseda HVS)
13.45 – 15.30 Hlavný blok čestných hostí
Pozdravné posolstvo prezidenta SR Andreja Kisku
Preslov kniežaťa Karla Schwarzenberga, bývalého predsedu Medzinárodnej helsinskej federácie pre
ľudské práva
Príspevky zástupcov štátnych orgánov SR a medzinárodných organizácií
16.15 – 18.30 Prvý panel. Vzťah štátu a indivídua: kam sme dospeli po 40 rokoch? Pohľad tých, čo
boli zaangažovaní (aj) pred rokom 1989.
Piatok 6.11.2015
09.00 – 11.00 Druhý panel. Vzťah štátu a indivídua: kam sme dospeli po 40 rokoch? Pohľad dnešných
priamych aktérov zo štátnej a mimovládnej sféry.
11.30 – 13.30 Tretí panel Súčasné ľudskoprávne a humanitárne výzvy. Návrat xenofóbie a
intolerancie? Pohľad ľudí zo spoločenskovednej a mimovládnej sféry.
13.30 – 14.30 Obed
14.30 – 16.30 Štvrtý panel. Súčasné ľudskoprávne a humanitárne výzvy. Akú budúcnosť pre mladých?
Pohľad mladých expertov a aktivistov.
16.30 – 16.45 Záver
17.00 – 18.00 Prehliadka Svätého Jura (fakultatívne)
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