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Scientologické církvi hrozí zákaz, soudí ji za podvody

Paříž /INFOGRAFIKA/ – V Paříži dnes začal soud se scientologickou církví, jejímž členem je například známý americký
herec Tom Cruise. Je souzena za údajné podvody.
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Na území Rokycanska vyvíjejí činnost i scientologové. Dělají akce Řekni řekni ne drogám, řekni ano životu.
Autor: DENÍK/ Tomáš Kubelka

Její dvě sdružení působící v zemi mohou být za to podle agentury AFP na závěr procesu 17. června i rozpuštěny. Před trestním soudem by mělo
stanout také sedm významných členů francouzských poboček této náboženské organizace, z nich někteří jsou souzeni i pro nezákonný prodej
léků.

Případ začal v roce 1998 stížností jedné ženy, která scientology obvinila z toho, že z ní postupně klamnými sliby vylákali za knihy, léky a
speciální elektrický přístroj, který jí měl měřit mentální výkyvy, kolem 20.000 eur (533.000 korun). Zdarma měla jen test osobnosti, když ji do
„církve“ vábili.

Scientologové místo lékárníků

K žalobě se poté připojila další podobně postižená žena a také sdružení lékárníků, kterým se nelíbí, že scientologové svévolně prodávají léky
členům organizace.

Scientologové obvinění popírají. Při obhajobě prý hodlají také zdůraznit, že ve Francii podporují organizace na ochranu lidských práv, jsou pro
návrat toxikomanů do normálního života, pro boj s vyčleňováním lidí ze společnosti a pro školní doučování.

Scientologickou církev založil v roce 1954 ve Spojených státech spisovatel sci-fi Ron Hubbard. Jejím hlavním principem je víra v kosmické
bytosti, které představují duši každého člověka a neustále se převtělují. Údajně má ve světě několik milionů členů a 6000 „církevních“ struktur.

Jestliže USA scientologii uznaly za církev v roce 1973, v Evropě má skupina odpůrce především v Německu. Zde i v jiných evropských zemích
je označována za sektu. Za sektu je od roku 1995 považována i ve Francii, kde má asi 45.000 členů.

Protesty proti psychickým nemocem

Francouzské úřady sektu obviňují z toho, že mentálně narušuje a manipuluje své členy. V roce 1995 zakázaly činnost zastupující organizaci
scientologů, protože neplatila daně. Odmítala to proto, že daňový úřad ji odmítal uznávat jako církev, která by měla nárok na významné úlevy.
Odnož skupiny v pařížské oblasti byla v roce 2002 odsouzena také za neoprávněné sbírání informací o bývalých členech sekty.

Ve Francii zastupuje scientology nyní Duchovní sdružení scientologické církve (ASES-CC). V zemi působí také společnost SEL, která ve
vlastním pařížském knihkupectví prodává její „odborné“ knihy.

V Česku fungují scientologové jako občanské sdružení, údajně připravují pro ministerstvo kultury žádost o registraci jako církev. Scientologové
nevěří v duševní nemoci a v Česku pořádají protesty proti psychiatrii, která podle nich silnými a návykovými léky i jinak porušuje lidská práva.
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Klikněte pro zvětšení!

 

http://moravskoslezsky.denik.cz/ze_sveta/scientologove_podvody_soud20090525.html

25.5.2009 21:33 2 z 2


