
Reflexní seminář „Církve a EU – jak dál po českém předsednictví?“ 
10. 9. 2009, 18:30 – 20:30 hod.

Účastníci: Aleš Čejka, Rastislav Čižmár, Gerhard Frey Reininghaus, Tomáš Růžička, Hana 
Tonzarová, Hana Volná, Sandra Zálabová

1) Co je třeba řešit po předsednictví
HT: využívat  práci  a  podněty z CSC KEK, lépe je  promítat  dovnitř  církví,  hledat  témata 
společná církvím a vládě pro navázání dialogu (jako během předsednictví – viz brožura).
TR: co celkově církvím přineslo jejich zapojení do českého předsednictví.
SZ:  jak  zlepšit  komunikaci  mezi  církvemi,  dovnitř  církví,  s CSC,  s Visegrádskou čtyřkou 
(chystané setkání v říjnu v Praze).
GFR: od ustavení komise ERC pro předsednictví se mnohé povedlo (např. publikace, cesta do 
Bruselu, studijní dny), ale odezva zevnitř církví je slabá či žádná; evropskou agendu zatím 
nevnímáme jako samozřejmou, nevěnujeme se jí (viz i ne/účast na dnešním semináři) – chybí 
zájem, čas i  lidé.  Musíme hledat,  jak to změnit,  protože evropská spolupráce křesťanů je 
užitečná i nutná.
RČ: předsednictví církve dobře pojaly, bylo dost informací pro toho, kdo o ně stál; hlas církví 
je  v Evropě  potřebný,  je  třeba  být  aktivní;  problémem  je  např.  diskriminace  křesťanů 
v některých aktech evropské legislativy
AČ: jak se vůbec orientovat v evropské agendě.
HV: zhodnotit, co pro nás vyplývá z předsednictví (co se dařilo, co ne, nač navázat, co ještě 
udělat);  jaké  jsou  nové  výzvy  v evropské  agendě.  Hlavně  otázka,  jak  překonávat  izolaci 
„institucí“ od lidí (problém, který má EU, ale naráží na něj i církve, ERC, naše komise).

2) Zda, co a jak konkrétně dělat
HV: 

- shrnula předsednictví z hlediska církví (příloha); 
- církve by se měly dál  zabývat  evropskou agendou – jednak sledovat  a  ovlivňovat 

celkové směřování, jednak přispívat k dialogu instituce – občané; 
- zachovat  dialog  jak  s  evropskými  církevními  asociacemi  (hlavně  CSC  KEK),  tak 

s vládou a dovnitř našich církví, pokračovat také v bilaterálních kontaktech, kde se 
zájmy prolínají (Švédsko, Finsko, Rakousko, Německo, Visegrádská 4);

- témata: pokračovat v tématu ekoteologie (ECEN), obchod s lidmi; nově: reflexi, jak se 
změní fungování EU (a dialog s veřejností) po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost; 
aktivní  hledání,  co  dál  po  10letém  Lisabonském  procesu  (ekonomická  a  sociální 
soudržnost EU), aktivně k tématu klimatická změna a globální odpovědnost;

- uskutečnit seminář o usmiřování plánovaný původně na dobu předsednictví (jak církve 
přispívají k překonávání politických animozit mezi sousedícími zeměmi/regiony);

- navázat na kontakty a poznatky, které si přivezli církevní představitelé z Bruselu.

TR: 
-  nemyslí  si,  že  by  církve  měly  zaujímat  stanovisko  přímo  k Lisabonské  smlouvě,  příliš 
politická otázka – spíše zvyšovat povědomí lidí jak o motivech,  tak o konkrétním obsahu 
nové smlouvy.

GFR: 
-  měli  bychom přispívat  ke  zvýšení  znalostí  lidí  o  evropských tématech,  a  tím pak také 
k dobré,  věcné  diskusi.  Komise  ERC  pro  EU  by  měla  upozorňovat  církve,  co  se  děje 
v evropském kontextu a co z toho je pro nás důležité. 



HT:
- §17 Lisabonské smlouvy (pravidelný, otevřený a transparentní dialog EU s církvemi) 

je vlastně dílem CSC, COMECE, EKD ad. církevních institucí – zároveň v rámci CSC 
probíhá již tři roky uvažování, jak tento článek konkrétně naplnit (existuje i písemná 
studie mapující dialog církví s evropskými institucemi). Na evropské úrovni je dialog 
mezi  institucemi  EU  a  církevními  asociacemi  dlouhodobý  a  pravidelný,  a  to  na 
vrcholné i pracovní rovině.

- Určitým  problémem  je  postupné  prohlubování  plurality  až  nejednotnosti  mezi 
církvemi navzájem (mj. rostoucí počet přímých zastoupení některých církví v Bruselu, 
které chtějí hovořit vlastním, ne společným hlasem).

- V EU  zároveň  roste  zájem  o  dialog  nejen  s křesťany,  ale  spíše  s náboženstvími, 
zejména s islámem.

- Církve  by měly  pozvedat  „prorocký hlas“,  jak  po ní  chce  mj.  i  předseda  Komise 
(provádět  dobrou  kritiku  -  upozorňovat  politiky  a  přinášet  alternativy  k návrhům 
politiků, včetně legislativních návrhů), současně se musí věnovat konkrétním, kvalitně 
zpracovaným tématům, která považují za své podstaty za důležitá.

- Konkrétně  lze  navázat  na  expertizu  KEK  např.  v dialogu  křesťanství  a  islámu, 
v oblasti bioetiky a biotechnologií, migrace a řada dalších konkrétních témat.

- Na  národní  úrovni  bychom měli  tato  evropská  témata  reflektovat  a  zároveň  sami 
hledat, která naše témata se protínají se zájmy evropskými (jak na církevní, tak vládní 
a unijní rovině).

- Jako  církve  se  stále  musíme  učit  sdílet  svá  témata,  hledat  partnery,  mj.  i  ve 
středoevropském prostoru (viz i Charta Oecumenica, v níž jsme se zavázali ke snaze 
vše, co lze, dělat společně). Je třeba si klást otázku, zda-li dané téma, které se v dané 
církvi  objevilo,  není  tématem  i  pro  další  církve,  a  pokusit  se  o  jeho  zpracování 
společně - ekumenicky. Bude to benefitem i pro společnost.   

AČ: 
- i když existuje evropská integrace, lidé a národy se zatím málo vzájemně poznávají a 

prolínají – je třeba hledat, jak tomu napomoci;
- u nás navíc postrádáme chuť a schopnost kritické reflexe, tu je třeba taky kultivovat.

Na závěr proběhla volnější diskuse o „vizi evropské integrace“ (síla poválečné vize mírového 
soužití v. neschopnost najít podobně silnou, široce přesvědčivou vizi dnes).

Shrnutí a závěr:
- všichni účastníci se shodli, že církve se mají nadále zabývat evropskou agendou;
- také komise by měla pokračovat  a přispívat  k dialogu mezi evropskými církevními 

asociacemi  a  našimi  církvemi,  k utváření  stále  širší  sítě  vztahů  a  vzájemného 
propojení, upozorňovat na konkrétní témata

Výstup reflexního semináře předložíme Řídícímu výboru ERC (6.10.) a valnému shromáždění 
ERC 26.11.

Zapsala: H. Volná
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