
	  
	  
	  

Heiner Bielefeldt	  
	  
Osobitný spravodajca OSN pre oblasť slobody 
náboženstva alebo viery; filozof, historik, katolícky 
teológ, profesor ľudských práv a politiky ľudských 
práv, Univerzita v Erlangene-Norimbergu, 
Ženeva/Erlangen  	  
	  
Úlohou spravodajcu OSN je identifikovať prekážky 
pre uplatňovanie práva na slobodu náboženského 
vyznania alebo viery a predkladať odporúčania na 
ich prekonanie. Od nástupu do funkcie v roku 2010 
osobne navštívil mnoho krízových regiónov, vrátane krajín ako Bangladéš, 
Libanon, Vietnam, Kazachstan, Jordánsko, Sierra Leone, Cyprus, Moldavsko. 
Osobitnú pozornosť venoval širším spoločenským problémom súvisiacim so 
slobodou náboženstva alebo vierovyznania: práva dieťaťa a jeho rodiča, 
prevencia násilia páchaného v mene náboženstva, náboženská netolerancia a 
diskriminácia na pracovisku, rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, práva 
náboženských menšín, právo na obrátenie vo viere, úloha štátu v podpore 
medzináboženskej komunikácie, náboženská sloboda a školské vzdelávanie.	  
	  
Možné témy na rozhovor: Dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody vo 
svete, násilie páchané v mene náboženstva, úloha štátu v medzináboženskom 
dialógu.	  
	  
	  
	  

Ján Figeľ	  
	  
Osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu  
vo svete, Európska komisia, Brusel/Bratislava	  
	  
V rokoch 2009-2016 bol 
predsedom Kresťanskodemokratického hnutia. 
Zastával funkciu podpredsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky. Bol ministrom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na ministerstve 
zahraničných vecí SR zodpovedal za prístupové 
rokovania Slovenskej republiky za člena Európskej únie. Keď sa Slovensko stalo 
členom EÚ, ako prvý Slovák vykonával funkciu komisára Európskej únie. 
 
Možné témy: Náboženská sloboda vo svete, sekularizácia Európy, štandardné vs 
populistické strany v Európskom parlamente. 	  
	  



	  
	  

Francesco Zannini	  
Profesor súčasného islamu a islamského práva, 
Pápežský inštitút arabských štúdií a islamistiky 
(PISAI), Vatikán	  
	  
Prominentný odborník na islam a medzináboženské 
vzťahy. Vyučuje islam unikátnou, náročnou cestou - 
cez  zvládnutie jazyka a porozumenie pôvodným 
textom. Jeho ambíciou je, aby sa poslucháč posunul 
čo najďalej na kontinuu tolerancia - rešpekt - 
empatia. Študenti, ktorými sú kresťania aj moslimovia, sa dostávajú k 
empatickému prístupu voči islamu, učia sa porozumieť fungovaniu islamského 
systému v jeho kultúrnom kontexte a jeho vnútornej logike: “Islam má vlastnú 
logiku odlišnú od iných náboženstiev. Na dialóg s moslimom sa potrebujete 
najprv dostať dovnútra jeho mysle a následne sa vrátiť do svojej mysle a 
identity.” 	  
	  
Možné témy: Islam a kresťanstvo, osvedčené postupy vo výskume a vyučovaní 
islamu, otázky možnej islamizácie Európy, ideológia Daeš a džihádizmu. 	  
	  
	  
 
Saeed Ahmad	  
	  
Docent, Štátna vysoká škola obchodu;  
autor, Veľká múdrosť súfizmu, Rawalpindi, Pakistan	  
	  
Známy autor veľkej série kníh pod názvom „Veľká 
múdrosť súfizmu.“ Napísal 22 kníh, viaceré knihy sú 
o význame a vysvetlení pandžábskych súfijských 
veršov a myšlienok. Píše v štyroch jazykoch, hlavne 
po anglicky a ďalšie tri sú pandžábsky, urdu 
a esperanto. Viac než 200 000 výtlačkov jeho kníh je v obehu nielen v Pakistane, 
ale aj v iných krajinách. Jeho knihy sú preložené do rôznych jazykov sveta. Verí 
v rovnosť a úctu ku všetkým ľuďom. Kdekoľvek sa nejaký človek (muž alebo 
žena) nerešpektuje, považuje to za neúctu k celému ľudstvu. Ľudia musia nájsť 
spôsob, aby sa celé ľudstvo postavilo a spoločne konalo proti zlým ľuďom. 
Navštívil a prednášal v týchto krajinách: Francúzsko, Belgicko, Južná Kórea, 
Kanada, India, Afganistan, Srí Lanka, Irán, Poľsko a Čína.	  

Možné témy: Aktuálnou témou môže byť odpor súfistov k Daeš a násilie páchané 
teroristickou skupinou na vyznávačoch súfizmu.	  



	  
	  

Maureen Goodman	  

Programová riaditeľka, Duchovná univerzita  
Brahma Kumaris, Londýn	  
	  
Pracovala s radom komunitných skupín, rozvíjala 
prácu s cieľovými skupinami vo väzniciach, 
zdravotníctve, školstve. Venovala sa ženským 
problémom a medzináboženskému dialógu v 
praxi. Je súčasťou európskeho koordinačného tímu 
Living Values Educational Initiative. Bola britskou národnou koordinátorkou pre 
najväčší neziskový projekt Medzinárodného roku mieru OSN, Milión minút pre 
mier (1986); a zúčastnila sa aj na projekte Globálna spolupráca pre lepší svet 
(1998-91). 	  
	  
Možné témy: Témou rozhovoru môžu byť otázky spojené s praktizovaním jogy 
v telesnej aj duchovnej rovine, rovnako ako hodnoty v biznise a podnikaní.	  
	  
	  
	  

Unni Krishnan	  
	  
Spoluzakladateľ, LongWealth, Viedeň	  
	  
Predstaviteľ globálnej konzultačnej firmy 
predstavujúcej alternatívny prístup k manažmentu. 
Riadenie firmy by malo vychádzať zo zmyslu 
(purpose) – systému hodnôt, ktoré definujú 
organizáciu a inšpirujú a motivujú jej personál. 
Dobré firmy sa nestávajú výbornými vďaka 
organizácii a štruktúre, ale vďaka myšlienkam. Ako možno pretaviť hlboké etické 
základy svetových náboženstiev do tvorby hodnôt a zisku? 	  
	  
Možné témy: Etika v biznise a podnikaní, korupcia, líderstvo vs manažment, 
modely manažmentu založené na hodnotách (Purpose-Driven Business Models), 
hodnota značky. Praktické príklady úspechov a zlyhaní veľkých firiem - Tesco, 
Kodak, Nokia, Toshiba. 	  
	   	  



	  
	  

Humphrey Tonkin	  
	  
Bývalý prezident,  Svetová esperantská asociácia; 
profesor a emeritný prezident, Hartfordská univerzita  	  
	  
Svetovo uznávaný odborník na jazyky a jazykovú 
politiku. Medzi jeho akademickú špecializáciu patrí 
anglická renesancia a Edmund Spenser, rovnako ako 
používanie jazykov vo svete a medzinárodné jazyky.  
Je držiteľom ocenia Lindback Awards za vynikajúce 
učenie. Za výskum na Oxforde mu bolo udelené Guggenheimovo štipendium. 
Pôsobil ako hosťujúci profesor na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Neskôr 
stal prezidentom Postupimskej fakulty na Štátnej univerzite v New Yorku 
a potom aj prezidentom Hartfordskej Univerzity. V roku 2006 získal cenu 
Cassandra Pyle za líderstvo a spoluprácu v oblasti medzinárodného vzdelávania a 
výmeny. 	  
	  
Možné témy: Súčasnosť a budúcnosť esperanta ako medzinárodného jazyka, 
hodnotové základy esperantského hnutia.	  
	  
	  
	  

Flory Witdoeckt	  
	  
Predsedníčka, Belgická esperantská federácia; 
viceprezidentka, Európska esperantská únia; 
doživotná členka, Medzinárodná asociácia katolíckych 
esperantistov (IKUE), Oostende	  
	  
Flory sa narodila v roku 1932, ešte aj teraz pracuje 
vo vlastnej firme WITDOECKT, ktorá je členom 
obchodnej skupiny Sleeplife. Stará sa o celú 
administratívu a finančnú časť. Má teda viac než 60-ročnú profesijnú kariéru! 
Pôsobí tiež ako podpredsedníčka Provinciálnej komory remesiel a obchodu. 
Podporujú mladých ľudí k stálej formácii a cudzincov k okamžitej integrácii 
a učeniu miestneho jazyka. Je zakladateľkou Helpo al la Sudo (Pomoc Juhu), 
zväčša ide o pomoc v regióne Bas-Congo, v Demokratickej republike Kongo. V 
roku 1988 sa stala esperantistkou, doteraz je predsedníčkou Belgickej 
esperantskej federácie a podpredsedníčkou Európskej esperantskej federácie a 
doživotnou členkou UEA, IKUE a IKEF.	  

Možné témy: Integrácia cudzincov do spoločnosti a na trh práce, pomoc krajinám 
rozvojového sveta, súčasnosť a perspektívy esperanta.	  



	  
	  
	  

Jo Bothmer	  
	  
Spoluzakladateľ, Európska sieť proti chudobe, Brusel  	  
	  
Spoluzakladateľ najväčšej európskej siete 
medzinárodných, národných, regionálnych a 
miestnych organizácií, zameraných na boj proti 
chudobe a exklúzii - European Anti-Poverty Network 
(EAPN). Jo sa aktivizuje na pomoc nezamestnaným, 
chudobným a marginalizovaným od roku 1984. Na 
začiatku bol sám niekoľko rokov nezamestnaný. Už tri 
dekády riadi Nadáciu Steun, ktorá podporuje organizácie svojpomoci, miestne 
samosprávy a ďalších aktérov v dialógu a spolupráci medzi vylúčenými 
komunitami a spoločnosťou. Vo všetkých jeho aktivitách sleduje cieľ, aby sa 
núdzni ľudia dokázali zviditeľniť, nechať počuť a začať aktivizovať. 
	  
Možné témy: Chudoba a nerovnosť v Európe a vo svete, nezamestnanosť 
mladých, spolupráca inštitúcií EÚ s organizáciami občianskej spoločnosti, lobing 
neziskoviek v Bruseli. 	  
	  
	  
	  
	  

Philippe Cousson 
 
Prezident, Medzinárodná liga kresťanských 
esperantistov (KELI), Nouaillé Maupertuis 
 
Francúz narodený v roku 1953, býva pri Poitiers, 
univerzitný knihovník na dôchodku. Laický kazateľ vo 
Francúzskej zjednotenej protestantskej cirkvi 
v Poitiers. Predsedá Medzinárodnej protestantskej 
esperantskej asociácii (KELI) od roku 2004, predtým 
redaktor časopisu tejto asociácie. Prednáša 
v profesijných a náboženských kruhoch. Vedúci esperantskej knižnice Kvinpetalo 
vo francúzskom Bouresse. Je členom organizačnej skupiny výročného 
medzináboženského stretnutia v Poitiers. Hovorí okrem francúzštiny aj po 
anglicky a esperantsky a trochu horšie po španielsky. Manžel, otec troch už 
dospelých detí. 
 
Možné témy: Medzináboženské stretnutia a dialógy na miestnej úrovni.  
 
  



	  

 
Silvio Daneo 
	  
Odborník na náboženstvá a medzináboženský dialóg, 
Centrum pre medzináboženský dialóg, Hnutie 
fokoláre; výkonný riaditeľ, Religions for Peace – 
Taliansko; autor knihy “Nepredstaviteľné cesty – 
vývoj a rozvoj ekumenického a medzináboženského 
dialógu v katolíckej cirkvi”, Rím 
	  
Od roku 1959 je členom Hnutia fokoláre, pričom tri 
dekády intenzívne cestuje po Ázii a je jedným z 
riaditeľov hnutia pre Indiu, Thajsko, Hong Kong a 
Filipíny. Hnutie fokoláre je laické celosvetové cirkevné hnutie, ktorého cieľom od 
roku 1943 je spoločne pracovať na lepšom zjednotení sveta podľa inšpirácie 
Ježišovej modlitby k Otcovi,  “aby všetci boli jedno” (Jn 17:21), pri rešpektovaní 
a ocenení rôznorodosti.  
 
Od 70-tych rokov sa Silvio venuje medzináboženskému dialógu. Pri príležitosti 
prvého stretnutia lídrov svetových náboženstiev v Assisi pod vedením pápeža 
Jána Pavla II. (1986) ho Pápežská rada pre medzináboženský dialóg poverila 
sprevádzaním Dalajlámu počas jeho 7-dňového pobytu v Taliansku. Od roku 
1995 sa angažuje aj v medzinárodnej sieti Religions for Peace, ktorá podporuje 
praktickú spoluprácu predstaviteľov jednotlivých náboženstiev v riešení 
konfliktov. Ako dobrovoľník pracuje v hlavnej rímskej väznici, koordinuje zber 
jedla pre zásobáreň jedla Mesta Rím a je viceprezidentom projektu zameraného 
na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Publikoval knihu, ktorá v septembri 
2016 vyjde v revidovanej anglickej verzii pod názvom “Paths Beyond Imagining: 
Evolution and Development of Ecumenical and Interreligious Dialoge in the 
Catholic Church”.  
 
Možné témy: Prístup katolíckej cirkvi k ekuméne a medzináboženskému dialógu, 
kresťania v Ázii, historické stretnutie náboženstiev v Assisi 1986, Druhý 
vatikánsky koncil, otázky mieru a bezpečnosti, poslanie laikov v cirkvi. 
	  
 
 

Katsuya Kimura 
 
Riaditeľ, medzinárodné oddelenie, The Oomoto 
Foundation, Tokyo 
 
Pracuje 20 rokov v šintoistickom centre Oomoto, ako  
generálny tajomník NPO Medzinárodná organizácia 
Univerzálnej humanistickej asociácie a generálny 
tajomník Asociácie na popularizáciu esperanta. 
 
Možné témy: Šintoizmus a jeho prínos k svetovému 
mieru, otázky mieru a bezpečnosti z pohľadu náboženstva, perspektívy esperanta 
v 21. storočí.  


