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Regionální vláda Horního Rakouska zveřejnila brožuru, 
představující kromě jiných náboženských skupin i 
komunitu Církve sjednocení. 
Reagovala tak na uznání Církve sjednocení Rakouska na 
národní úrovni jako konfesijní komunity v červnu 2015. V 
minulém roce bylo Hnutí sjednocení přijato do 
mezináboženské rady Zemské vlády Horního Rakouska. 
V lednu letošního roku, zveřejnila vláda brožuru s názvem 
„Víra a náboženství - Informační brožura pro školy a 
mateřské školy v Horním Rakousku“ pro účely 
prezentace státem registrovaných náboženských komunit 
všem učitelům škol a školek v regionu. 
 
Je to neočekávaný a mimořádný obrat rakouské regionální 
vlády. V následujícím textu je několik bodů proč je tato změna 
postoje tak významná. 
 

Horní Rakousko: Historie státem schvalované náboženské diskriminace 

Před více než patnácti lety (2001) nařídil náměstek hejtmana komunálnímu oddělení pro rodinu, aby              
vytvořili CD-ROM s názvem „Hledání významu“ (neformálně známý jako „antisektářské CD-ROM“).           
Tento materiál vznikl s účelem varovat učitele a žáky před nebezpečím „kultů a sekt“, které měli podle                 
autorů infiltrovat společnost a dokonce i školy. CD-ROM útočilo na více než 350 náboženských skupin,               
včetně Mormonů, Svědků Jehovových, baptistů a samozřejmě i „moonistů“. Hlavní autor tohoto            
apologetického „skvostu“ byl Andreas G. z Linecké diecéze, antikultovní aktivista prohlašující sám sebe             
za „experta na sekty“, který byl na tuto práci oficiálně zaměstnáván Katolickou církví. 
Již v dubnu 2002 několik pastorů z evangelikálních křesťanských církví požádalo o pomoc Fórum pro               
náboženskou svobodu (FOREF). Nabídli financování znaleckého posudku, který napíše renomovaný          
ústavní expert, pokud bude chtít FOREF zasáhnout. A to se i stalo. Prof. Brünner (Graz University),                
jeden z předních učenců ústavního práva a lidských práv v Rakousku souhlasil se spoluprací a napsal                
60 stránkový posudek, který CD-ROM doslova strhal jako naprosto protiústavní. 
Dne 15. března 2003 uspořádalo FOREF tiskovou konferenci v Linci, kde Prof. Brünner představil svůj               
znalecký posudek. Zúčastnili se zástupci ze sedmi náboženských skupin, stejně jako všechna            
mainstreamová média. Brzy poté (v květnu) byla distribuce nechvalně známého CD-ROM nakonec            
zastavena. Tento vzácný Úspěch v oblasti náboženské svobody byl ve velkém rozsahu zmiňován             
mezinárodní komunitou v oblasti lidských práv. 
Přesto, i po tomto ponížení antikultovního programu, pokračovala v regionu státem schvalovaná            
náboženská diskriminace v mnoha různých podobách až do nedávné doby. Je o to překvapivější, že               
regionální vláda prošla takovou závažnou změnu paradigmatu. Zřízením mezináboženské rady jde           
Horní Rakousko ostatním spolkovým zemím vzorem. 
 
Mezináboženská Rada – vzor pro náboženskou toleranci a integraci 

Region čelil problému rychle rostoucí náboženské diverzitě ve společnosti a ve školách a regionální              
politici se rozhodli udělat velký krok správným směrem. Před několika lety založili mezináboženskou             
radu a v minulém roce se rozhodli vytvořit brožuru “Víra a 



Náboženství”, která uvádí oficiálně uznávané náboženství a konfesní komunity v Rakousku.           
Materiálem reagovali na mnohá úskalí, na která učitelé naráželi při každodenní práci. Tento příklad je               
hoden následování i v mnoha dalších regionech a zemích. 
Poté, co bylo Hnutí sjednocení právně uznáno, požádal pastor Hnuí sjednocení pro Horní Rakousko              
Rev. Hans Brunnbauer o připojení k radě a v minulém roce bylo členství schváleno. Brunnbauer se                
nyní účastní pravidelných zasedání rady, kde byli požádáni, aby popsali následující témata podle jejich              
přesvědčení a tradice:  

● Mezináboženské oslavy 
● Jak jsou oslavovány svaté dny a náboženské svátky 
● Přístup k dětem a mládeži 
● Posmrtný život 
● Modlitba a/nebo meditace 
● Bohoslužba a náboženské obřady 

Náboženským vedoucím bylo doporučeno, aby připravili komplexní a stručné popisy jejich víry a tradic              
a při sestavení textu se soustředili na to, že cílovou skupinou pro tento text nejsou žáci, ale učitelé                  
všech stupňů, včetně předškolní výuky.  
Dále měli mít na paměti všechny relevantní aspekty každodenního života dítěte podle tradice dané víry.               
Jinými slovy, vysvětlení neměla obsahovat dlouhé teologické výklady, atd. 
S pomocí této informační brožury se mají učitelé dozvědět, proč se například jedno dítě straní               
vepřového masa, proč jiné drží půst, nebo proč žáci určité menšiny požadují den volna v den jejich                 
náboženských svátků. 
Hans Brunnbauer tuto příležitost uchopil a s pomocí redakčního týmu připravil text o víře a tradicích                
Církve sjednocení a ukázalo se, že jde o jeden z nejpropracovanějších textů napsaných na toto téma.                
(viz příloha strany 88-96). 
Je velmi příjemné mít možnost si přečíst brožuru, která vysvětluje víru Církve sjednocení vložené mezi               
texty jiných náboženství jako Katolické církve, Protestnatské církve, Židovské obce a dalších.  
Brožura bude vytištěna a distribuována různým vzdělávacím institucím. Již nyní byla zveřejněna na             
internetových stránkách na oficálních stránkách vlády a školním intranetu.  
 
Rakouské university zkoumají naši víru, tradice a historii 
Ani ne před měsícem pozvali profesoři z Universität Innsbruck představitele registrovaných církevních            
skupin (včetně Církve sjednocení) na konferenci. Požádali nás o popis naší víry a tradic, aby je mohli                 
publikovat v jejich vědeckém časopise. Dále Universität Wien již v posledních sedmi letech uveřejnila              
několik textů včetně výzkumu raných let Církve sjednocení Rakouska (v letech od 1965 do 1969).               
Věříme, že další regionální vlády a univerzity budou následovat 
Po více než 40 letech náboženské diskriminace a pronásledování je to překvapivá změna postoje              
rakouských úřadů a vzdělávacích institucí. V takový vývoj jsme doufali a modlili se již několik desítek                
let. Vždy si budeme pamatovat návštěvu paní Mun ve Vídni v květnu 2015, kdy sdělila všem členům                 
evropského hnutí, že nová kulturní revoluce teprve začíná. Přesně jeden měsíc poté oznámil Úřad              
spolkového kancléře Rakouska národnímu vedoucímu, že Církev sjednocení byla oficiálně přijata jako            
8.konfesní komunita země. 
Tento vývoj je neklamným znakem, že naše hnutí se stává součástí hlavního společenského proudu.              
Nová kulturní revoluce již začala. 


