
Vážený pane proděkane, 

jmenuji se Markéta Balcarová a jsem dobrovolníkem mírového vzdělávání HWPL, mezinárodní mírové organizace, 
která je registrována v ECOSOC OSN. 

Spolu s dalšími dobrovolníky HWPL Vás žádám o podporu při řešení aktuálního problému porušování lidských práv, 
který znepokojuje odborníky mnoha oblastí. Tato situace není jen záležitostí určité skupiny lidí nebo církve. Jde o 
mezinárodní problém utlačování svobody názoru, lidských práv a náboženství. Proto bychom Vás chtěli požádat o 
deseti minutový rozhovor. 

V současné době si tohoto případu všímají sociologové, lidskoprávní organizace, odborníci v 
oblasti práva, tisk a dokonce i Rada pro lidská práva OSN. Podrobnosti jsou shrnuty níže. 

HWPL (Heavenly Culture World Peace Restoration of Light) neúnavně pracuje na dosažení svého cíle - ustanovení 

světového míru a ukončení válek. Překonává rozdíly kultur, etnik, ras i náboženství. Apeluje na hlavy států, politiky, 

soudce nejvyšších soudů, mládežnické a ženské organizace, univerzity, vzdělávací zařízení a média. Organizace je 

rovněž uznávána za své „pravé konání práce míru“ a v důsledku toho je od roku 2015 registrována u Oddělení globálních 

komunikací OSN a od roku 2017 má zvláštní poradní status u ECOSOC OSN. Od února 2020 svět čelil krizové situaci 

pandemie COVID-19. Lidé měli kvůli viru strach a mnozí byli podle nařízení karantény izolováni v domácnostech. V 

těchto několika měsících karantény je tu země, která byla dávána za příklad zvládnutí krize - Korejská republika. 

Nicméně i přes veškeré úsilí v boji proti šíření viru se však vláda nevyhnula vytvoření obětního beránka, náboženskou 

minoritu učinila zodpovědnou za šíření viru po celé zemi. Je tu však otázka: Měla by náboženská minorita, která je sama 

obětí nákazy, zabránit šíření viru v celé republice, nebo je to zodpovědnost vlády? 

ČÁST 1: Utlačování lidských práv a náboženské svobody 

Vytváření obětního beránka z menšinových náboženských skupin a přisuzování odpovědnosti za 
šíření pandemie se stalo v posledních staletích běžným jevem. Podobná situace je v současnosti 
doložena v několika zemích v souvislosti s krizí COVID-19. Příkladem je i církev Shincheonji, která 
byla obviněna za šíření viru v Korejské republice, když se mezi jejími členy vyskytla rozsáhlá 
infekce, počínaje pacientem 31. 

Willy Fautré, ředitel HUman Rights without Frontiers (HRWF), prohlásil ve své studii (Shincheonji 
and COVID-19 Epidemic: Sorting Facts from Fiction): “Když koronavirus vypukl, četli jsme 
nejrůznější komentáře o teologickém postoji církve Shincheonji vůči utrpení a nemocem v rozsahu 
od jednoduše nepřesných až k zřetelně pošetilým […]“ Objevilo se nesčetně mnoho nepřesných a 
absurdních článků. 

Dokonce Korejská centra pro kontrolu a prevenci chorob (KCDC) oficiálně oznámila, že obvinění, 
že církev Shincheonji předložila nepřesné seznamy členů nebo odmítla spolupracovat s úřady, 
nejsou pravdivá. Avšak společenská nenávist a pomluvy proti církvi Shincheonji vedly k 
diskriminaci a potlačování lidských práv jejích členů. 

Shincheonji, církev Ježíšova, byla založena v roce 1984 panem Man Hee Lee. Počet členů církve 
rapidně vzrostl - k dnešnímu dni čítá přibližně 300 000 členů. Během let se její rychlý růst stal 
terčem pro většinu korejských křesťanských fundamentalistických denominací. Zároveň, jasné 
rozhodnutí předsedy nebýt součástí těchto skupin vedlo k izolaci a označení této církve jako 
kacířské, což vytvořilo mnoho odpůrců. Předmětem nebylo jen zastavit církev, ale také ukončit 
všechny aktivity, které jsou spojené s jejím předsedou včetně mírové organizace HWPL.        

Fundamenalističtí konzervativní křesťané jsou početnou skupinou s nezenedbatelným 
vlivem. Politici, kteří se připravují na prezidentské a parlamentní volby, si nemohou dovolit tuto sílu 
ignorovat. Tato aliance je hlavním kritikem nejen církev Shincheonji, ale také HPWL tak, že vyvíjí 
nátlak na prezidenta a vládu. Jejím cílem je zavřít církev a zrušit HWPL. Takovéto porušování 
lidských práv a svobody vyznání bychom neměli v demokratické zemi ve 21.století akceptovat. 



  

ČÁST 2: Názory odborníků na potlačování lidských práv a náboženství 

Hlavní body Odkazy

Přesun odpovědnosti 

/Zneužití pravomoci 

  

CHOO MI AE, Minystryně 
spravedlnosti Korejské republiky, 
nezakázala vstup ze zahraničí a 

nařídila investigaci konkrétní skupiny 

Korejská ministryně spravedlnosti připustila, že neexistují žádné právní 
precedenty pro opatření proti Shincheonji, ale zvážila by jejich 

přijetí, protože průzkumy veřejného mínění ukázaly, že je podporovalo 
86% jihokorejských občanů. 

 

Shim, Elizabeth. 2020.

South Korea Authorizes Raid of Shincheonji Amid COVID-19 
Outbreak. UPI, March 4.

Porušení 

Zákona o ochraně osobních údajů 

  

Korejská vláda 

požadovala osobní informace členů 
církve bez jejich souhlasu. Únik 

informací vedl k závažným problémům 
v oblasti lidských práv. 

Proč přesně korejské úřady potřebují znát jména členů Shincheonji v 
Evropě nebo Severní Americe, není jasné, nicméně když požádali o 

seznamy zahraničních členů, obdrželi je… Bez ohledu na příslib úřadů - 
některé seznamy členů unikly do médií… 

Diskriminace členů Shincheonji stále roste a hnutí oznámilo zhruba 6 000 
případů diskriminace. Být identifikován jako člen Shincheonji vede k 
vážnému riziku, že bude někdo pronásledován, šikanován, zbit nebo 

vyhozen z práce. 

  

Willy Fautré (Human Rights Without Frontiers)

Shincheonji and the COVID-19 Epidemic: Sorting Fact from Fiction

Porušení ICCPR

(Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech) 

  

Článek 18 (2), (3) 

Svoboda náboženství 

Ciarán Burke, profesor mezinárodního práva na univerzitě Friedricha 
Schillera v Jeně v Německu, uvedl, že to, jak se zachází se Shincheonji ve 

srovnání s jinými církvemi, kde se také objevily případy COVID-19, je 
důkazem náboženské diskriminace, jež je zakázána Mezinárodním 

paktem o občanských a politických právech  ICCPR), který Jižní Korea 
ratifikovala v roce 1990. 

  

Berke, Ciaran. Webinar, July 20, 2020.

COVID-19 and Religious Freedom: Scapegoating Shincheonji

in South Korea.



Porušení 

Ústavního zákona 

  Korejské republiky 

  

Článek 20 

(1) Všichni občané užívají svobody 
náboženského vyznání. (2) Není žádné 

státem dané náboženství a stát a 
náboženství musí být odděleno. 

  

  

V dokumentu zveřejněném v březnu 2020 Komise pro mezinárodní 
náboženskou svobodu USA, bipartitní orgán, jehož členy jmenuje 
prezident Spojených států a čelní představitelé parlamentu obou 

politických stran, poznamenal, že Shincheonji trpí pronásledováním ze 
strany jihokorejské vlády a společnosti. Ačkoli se zdálo, že některá vládní 
opatření byla poháněna legitimními obavami v oblasti veřejného zdraví, 

zdá se, že jiná roli církve při vypuknutí choroby zveličují. 

  

U.S Commission on International Religious Freedom 2020a

 

Nežádáme podporu církve Shincheonji nebo rozhodnutí být na straně HWPL nebo vlády Koreje. Snažíme se zvýšit 
povědomí o této diskriminaci menšin a porušování lidských práv, kterým členové církve čelí. Také informujeme o 
znemožňování mírových aktivit a usilování o lepší budoucnost pro další generace, o což se snaží nejen HWPL,  ale i 
mnoho lidí po celém světě. 

Tímto žádáme zastánce míru, aby vyjádřili svůj názor, aby korejská vláda mohla na celou situaci nahlížet objektivně, 
nikoli oslepena těmi, kdo používají politiku, aby naplnili své touhy. Aby tuto záležitost vyřešila zachováním ústavního a 
mezinárodního práva, k jehož dodržování se zavázala.  

Skutečně si vážíme Vaší odpovědi a upřímně v ni doufáme. 

Děkujeme. 

S pozdravem 

Markéta Balcarová, Koordinátor 

Contact: + 420 608 171 088 

Website: hwpl.kr 

Email: czech.hwpl@gmail.com 

 


