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V dňoch 24.10. do 25.10. 2008 sa na Magistráte mesta Bratislavy, pod záštitou Andreja Ďurkovského,
primátora hlavného mesta SR uskutočnila konferencia pri príležitosti 60.teho výročia Všeobecnej
deklarácie ľudských práv, ktorú zorganizovala europoslankyňa Anna Záborská. Smerovanie konferencie
pripomenulo nenahraditeľnosť práv pre všetkých ľudí, ktoré zachovávajú ich dôstojnosť. Vystúpilo mnoho
osobností z medzinárodnej politiky, zaoberajúcich sa práve spoločným ideálom vážiť si každého človeka
a neodnímať mu jeho práva a slobody. Medzi prednášajúcimi vystúpil okrem iných Cyril Svoboda, bývalý
minister zahraničných vecí (Česká republika), S.E. Firmin Mboutsou (Angola), Alojz Peterle, poslanec EP
a bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí Slovinska, Pavol Hrušovský, poslanec NRSR a
bývalý predseda NR SR (Slovensko), Daniel Lipšic, poslanec NR SR a bývalý minister spravodlivosti
(Slovensko) a zástupca Medzinárodného inštitútu pre štúdium rodiny a rozvoj u Kataru. Rozoberala sa
problematika slobody práv v rôznych krajinách sveta. Prínosná bola diskusia, do ktorej sa aktívne zapájali
účastníci konferencie, ktorými boli aj zahraniční zástupcovia z organizácií pre rodiny, zachovávania
ľudských práv a pod. Konferencia sa snažila o nescudzenie práv Všeobecnej deklarácie ľudských práv,
spoluprácu s medzinárodnými, medzikultúrnymi organizáciami aj za hranicami Európskej únie. Zaznelo
mnoho zaujímavých myšlienok, ako aj to, že Všeobecná deklarácia ľudských práv je komplexným
dokumentom limitovaný záujmom človeka v jeho slabosti. Preto navonok v mnohých krajinách sloboda
práv je uznávaná, ale v skutočnosti je potlačovaná spoločným „ideálom“ vlády, či náboženstva (napr.
islam). Nakoľko bola konferencia zameraná najmä na rodinu a jej práva, v príspevkoch zaznelo mnoho
užitočných rád ohľadom zachovania ľudských práv práve v rodinách. Na záver boli pozbierané podpísané
z rôznych krajín petičné hárky, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva proti potratom. Pri
príležitosti týchto osláv sa 15. – 16. decembra 2008 predložia Valnému zhromaždeniu OSN v Štrasburgu.
Konferencia bola ukončená návštevou opery v novom Slovenskom národnom divadle. S poďakovaním
europoslankyni Anne Záborskej si spokojní účastníci medzinárodnej konferencie odniesli neoceniteľné
informácie z tejto tak potrebnej oblasti života každého človeka.
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