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Vec: Zadržanie Mubaraka Balu, predsedu NIgérijského združenia humanistov - odpoved'

Vážený pán riaditel' Predsedníctva spolocnosti,

Z poverenia ministra zahranicných vecía európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Ivana
Korcoka reagujeme na Váš list c. 18/2020 z 2. mája 2020, v ktorom ste informovali o zadržaní pána
Mubaraka Balu, predsedu Nigérijského združenia humanistov a zároven ste požiadali o naliehavú
diplomatickú intervenciu a odsúdenie tohto cinu. Dakujeme za Vaše upozornenie a poskytnuté bližšie
údaje.

Ministerstvo zahranicných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (dalej MZVEZSR)
preverilo postup európskych inštitúcií v Bruseli a k dnešnému dnu nebola otázka intervencie v danom

prípade predložená žiadnym clenským štátom EÚ.MZVEZSR bude záležitost nadalej pozorne sledovat
po línii Zastupitel'ského úradu SRv Abuji, ktorý je v pravidelnom kontakte i s Delegáciou Európskej únie
v Nigérii.

MZVEZSR dlhodobo podporuje náboženskú slobodu vo svete, najmä na pôde Európskej únie,
v Organizácii spojených národov a v Organizácii pre bezpecnost a spoluprácu v Európe.Táto téma je aj
jednou z priorít terajšieho clenstva Slovenskej republiky v Rade OSNpre I'udské práva v rokoch 2018 až
2020. Slovenská republika sa zasadzuje za slobodu vierovyznania ako integrálnej súcasti I'udskýchpráv
s osobitným presahom na slobodu vyjadrovania, slobodu združovania a slobodu zhromaždovania.

Akékol'vek popieranie slobody vierovyznania negatívne ovplyvnuje iné I'udské práva.
V oblasti agendy I'udských práv vo svete Slovenská republika postupuje v koordinácii

s ostatnými clenskými štátmi Európskej únie, pricom podporuje prípadné spolocné demarše i v prípade
podpory obetí prenasledovania z dôvodu viery. V tomto zmysle Vás chceme ubezpecit, že MZVEZSR
bude operatívne a zodpovedne postupovat v prípade kauzy Mubaraka Balu, v rámci príslušných fór EÚ
a OSN.
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