EUROPOS TARYBA
PARLAMENTINĖ ASAMBLĖJA
REKOMENDACIJA 1412 (1999) (1)
NELEGALI SEKTŲ VEIKLA
1. Asamblėja primena Rekomendaciją 1178 (1992) dėl sektų ir naujų religinių judėjimų,
kurioje ji nusprendė, kad pagrindiniai teisės aktai, susiję su sektomis yra nepageidautini, kadangi
tokie teisės aktai gali trukdyti sąžinės ir religijos laisvei, kurią garantuoja Europos Žmogaus teisių ir
laisvių apsaugos konvencijos 9 str., ir kenkti tradicinėms religijoms.
2. Asamblėja dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą siekti sąžinės ir religijos laisvės. Ji
pripažįsta religinį pliuralizmą kaip natūralų religijos laisvės rezultatą. Ji vertina valstybės
neutralumą ir lygiateisę įstatymų garantuojamą apsaugą kaip pagrindines teisinės apsaugos
priemones kovojant prieš bet kokios formos diskriminaciją ir todėl ragina valdžios institucijas
nesiimti priemonių, pagrįstų įsitikinimų vertės nustatymu.
3. Rekomendacijoje 1178 (1992) ji paprasčiausiai rekomendavo Ministrų Komitetui imtis
priemonių, kad būtų informuojamas ir šviečiamas jaunimas bei plačioji visuomenė, ir taip pat
pareikalavo visoms įregistruotoms sektoms ir naujiems religiniams judėjimams suteikti juridinį
statusą.
4. Priėmus šią rekomendaciją, įvyko nemažai rimtų incidentų, kurie paskatino Asamblėją
dar kartą išnagrinėti šį klausimą.
5. Asamblėja padarė išvadą, kad nėra būtina apibrėžti, kas sudaro sektą, arba nuspręsti
religija tai, ar ne. Tačiau susirūpinimą kelia tam tikros grupės, kurios laikomos sektomis,
nepriklausomai nuo to, kokį religinį, ezoterinį ar dvasinį apibūdinimą jos pasirenka, ir į tai reikia
atsižvelgti.
6. Kita vertus, Asamblėja laikosi požiūrio, kad yra labai svarbu užtikrinti, jog tokių
religinio, ezoterinio ar dvasinio pobūdžio grupių veikla atitiktų demokratinės visuomenės principus,
ypač Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 str. reikalavimus, ir
būtų legali.
7. Nepaprastai svarbu turėti apie šias grupes patikimos informacijos, kuri būtų gauta ne iš
pačių sektų arba asociacijų, įsteigtų sektų aukoms apsaugoti, ir pateikti šią informaciją plačiajai
visuomenei, prieš tai pačioms sektoms ar asociacijoms sudarius galimybę išsakyti savo nuomonę
apie tokios informacijos objektyvumą.
8. Asamblėja dar kartą pabrėžia būtinybę įtraukti į akademinio mokymo programas (ypač
skirtas paaugliams) specifinę informaciją apie pagrindinių filosofinės minties mokyklų ir religijų
istoriją ar filosofiją.
9. Asamblėja teikia didelę svarbą labiausiai pažeidžiamų asmenų, ypač religinių, ezoterinių
ar dvasinių grupių narių vaikų, apsaugai nuo blogo elgesio, žaginimo, aplaidumo, įtraukimo į sektą
“plaunant smegenis” ir tais atvejais, kai dėl mokyklos nelankymo socialinės tarnybos negali vykdyti
priežiūros.
10. Todėl Asamblėja ragina ES valstybių narių vyriausybes:
i. prireikus, įsteigti arba remti nepriklausomus nacionalinius arba regioninius informacijos
apie religines, ezoterines ar dvasines grupes centrus;
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ii. į bendrojo lavinimo mokyklų programas įtraukti informaciją apie pagrindinių filosofinės
minties mokyklų ir religijų istoriją ir filosofiją;
iii. taikyti tradicines baudžiamosios ar civilinės teisės procedūras kovai su nelegalia veikla,
vykdoma religinių, ezoterinių ar dvasinio pobūdžio grupių vardu;
iv. užtikrinti, kad būtų griežtai vykdomi teisės aktai, susiję su įpareigojimu leisti vaikus į
mokyklą, o jeigu jie nėra vykdomi, kad atitinkamos institucijos galėtų įsikišti;
v. prireikus skatinti steigti nevyriausybines religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių aukų ar
jų šeimų, ypač Rytų ir Vidurio Europos šalyse, organizacijas;
vi. stengtis užmegzti ryšius su religinėmis grupėmis, ir taip skatinti supratimą, toleranciją,
dialogą bei palengvinti konfliktų sprendimą;
vii. imtis ryžtingų priemonių prieš bet kokius diskriminacinius veiksmus arba religinių bei
dvasinių mažumų grupes, menkinančius veiksmus.
11. Be to, Asamblėja rekomenduoja Ministrų Komitetui
i. Prireikus, pagalbos Vidurio ir Rytų Europos šalims programose numatyti specialias
priemones, skirtas informacijos apie religines, ezoterines ar dvasines grupes centrams steigti
minėtose šalyse.
ii. įsteigti Europos religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių stebėjimo tarnybą, kuri padėtų
nacionaliniams centrams keistis informacija.
______________

