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BENDRASIS PAREIŠKIMAS
Čia paminėtos Europos asociacijos nariai susibūrė, siekdami kovoti su neigiama sektantizmo praktika
ir padėti tokios praktikos aukoms. Pavienių organizacijų atstovai, susitikę Paryžiuje 1999 metų balandžio 2324 d., pareiškė apie savo pasiryžimą kovoti dėl pagrindinių laisvių, įgyvendinant 1948 m. Visuotinę Žmogaus
Teisių Deklaraciją, 1950 m. Europos Žmogaus Teisių Konvenciją ir 1989 m. Tarptautinę Vaikų Teisių
Konvenciją.
Šios asociacijos dar kartą patvirtino savo pasiryžimą siekti minties, sąžinės, žodžio laisvės ir laisvės
jungtis į asociacijas. Šios laisvės yra kertiniai visuomenės, pagrįstos demokratiniais principais, akmenys.
Asociacija pabrėžia, kad ne vyriausybės ar valstybės valdymo organai turi spręsti tokius klausimus,
kurie yra susiję su žmogaus asmeninio apsisprendimo teise filosofijos ar religijos srityse.
Antra vertus, buvo pripažinta, kad valstybės valdymo organai privalo:
• ginti ir garantuoti aukščiau minėtas laisves;
• sudaryti galimybes nemokamai gauti informaciją, kad žmonės galėtų patys apsiginti nuo žalingos
sektantizmo praktikos;
• ginti žmones nuo bet kurių psichinių manipuliacijų ir psichologinio apdorojimo formų bet kuriame
kontekste;
Šios asociacijos pritaria1999 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento Civilinių laisvių ir Vidaus reikalų
komiteto rezoliucijai Nr. 134. Ši rezoliucija ragina šalis nares imtis priemonių “sutinkamai su teisėtumo
principais, kovai su kai kurių sektų piktnaudžiavimu žmonių atžvilgiu. Iš tokių sektų turėtų būti atimtas kulto
ar religinės organizacijos statusas, suteikiantis joms kai kurių mokesčių lengvatų ir teisinę apsaugą”.
Šios asociacijos pažymėjo, kad žodžio “sekta” teisinio apibrėžimo nėra Europos Sąjungos šalių
parlamentų darbotvarkėje.
Asociacijos neketina priimti nutarimų dėl bet kurio apibrėžimo, susijusio su žodžio “sekta” reikšme.
Tačiau jos mano, kad ne mažiau kaip per 15 metų kai kurie objektyvūs kriterijai, susiję su sektų praktine
veikla, jau yra susiformavę, ir kad jie yra tinkami šiems sąjūdžiams apibrėžti, jų verbavimo metodams
pasmerkti ir šių sąjūdžių charakteristikoms suformuluoti.
Pripažindama tai, kas išdėstyta, FECRIS šiuo pareiškia:
1. Tiek slaptų, tiek užsimaskavusių filosofiniais ar religiniais įsitikinimais, sektų organizacijų, veikiančių
šalies, regiono ar tarptautinių mastu, egzistavimo neįmanoma paneigti neklaidinant viešosios nuomonės ir
netrukdant valdžiai imtis prieš jas veiksmų
2. Nevalia painioti “dvasinių siekių”, susijusių ar nesusijusių su tvirtai susiklosčiusiu filosofiniu ar religiniu
sąjūdžiu, su sektantų grupėmis, kurių praktika varžo individų siekius.
3. Filosofinės ar religinės bet kurios grupės pretenzijos nesudaro jai prielaidų pažeidinėti žmogaus teises ar
įstatymus ar trikdyti socialinį stabilumą.
Šiame kontekste FECRIS reikalauja:
• Oficialaus Europos asociacijų kovai su totalitarine sektantizmo praktika federacijos (FECRIS)
pripažinimo, tuo suteikiant jai galimybę konsultuotis su Europos Parlamentu, Europos Taryba, Europos
Bendradarbiavimo ir Saugumo Organizacija (OSCE) ir Jungtinių Tautų Organizacija bei jos
organizacijomis ir komisijomis. Be to, FECRIS turi nuolat palaikyti ryšius su administraciniais organais,
įgaliotais taikyti mokesčių ir muitų procedūras šalims ir Europos Sąjungai, bei kitomis tarptautinėmis
organizacijomis, turinčioms tuos pačius tikslus.
• Įsteigti šalių parlamentuose, Europos Parlamente ir Europos Tarybos Parlamentarų Asamblėjoje nuolatines
tyrimo grupes, įgaliotas stebėti su sektomis susijusius reiškinius ir, esant reikalui, imtis įstatyminių ir
vykdomųjų priemonių.
• Be to įsteigti nuolat veikiančią Europos organizaciją, kuri rinktų informaciją apie sektantizmą ir
bendradarbiautų su šalių valdymo organais prevencijos priemonių ir visuomenės informavimo srityje.
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