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Vec: Zadržanie Mubaraka Balu, predsedu NIgérIjskéhozdruženia humanistov-odpoved' na žiadost c.2

Vážený pán riaditel' Predsedníctva spolocnosti,

Z poverenia ministra zahranicných vecía európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Ivana
Korcoka reagujeme na Váš list c. 47/2020 z 12. októbra 2020, V ktorom ste opätovne žiadali
o naliehavú diplomatickú intervenciu Vprípade zadržania pána Mubaraka Balu, predsedu Nigérijského
združenia humanistov.

Ministerstvo zahranicných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (dalej MZVEZSR)
preverilo postup európskych inštitúcií v Bruseli a informujeme Vás, že prípadu sa venuje Delegácia
Európskej únie VAbuji, ktorá je v spojení s jeho právnikom, ako i dalšími I'udsko-právnymi
organizáciami v Nigérii. Právnik je už v spojení so zadržaným Mubarakom Balom a podl'a jeho
informácie sa pripravuje pOjednávaniev kauze v decembri t.r. pokia l' súd nerozhodne o inom termíne
v závislosti od pandemických opatrení v krajine.

Delegácia Európskej únie v Abuji priebežne informuje o relevantných skutocnostiach príslušný
odbor Európskej služby pre vonkajšiu cinnost v Bruseli. MZVEZSR a ani žiaden další clenský štát
Európskej únie prostredníctvom svojho zastupitel'ského úradu nezasahuje a ani nemôže zasahovat do
vnútroštátnych záležitostí Nigérijskej federatívnej republiky vrátane súdnictva. V súcasnosti jediným
zdrojom informácií o prípade je Delegácia Európskej únie v Abuji.

MZVEZSR dlhodobo pOdporujenáboženskú slobodu vo svete, najmä na pôde Európskej únie,
a dalších medzinárodných organizácií. 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'udských práv 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 bude MZVEZ SR prostredníctvom
Delegácie Európskej únie v prípade nových skutocností informované o prípade Mubaraka Balu.
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