
Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva 

 

"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s 

veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a 

kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou 

politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby 

manipulácie nepatria len do minulosti. 

Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom 

intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o 

znehodnotenie sčítania. Ak takúto iniciatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby, ako bolo 

možné vnímať v uplynulých týždňoch, je to zvláštne: ak sa však ukáže, že s tým prichádza aj jedna 

z vládnych strán, ba využíva na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu zmyslu samotného 

sčítania. 

Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes niekto pokúsil presviedčať príslušníkov 

národnostných menšín, nech sa neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak znížili príspevky na ich 

podporu. V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však bez váhania robí. Keď sa sčítanie stane 

prostriedkom politickej kampane a šírenia animozity voči cirkvám, jeho výsledky nebudú mať 

výpovednú hodnotu. 

Usilujeme sa vlievať vieru a nádej, zmierovať a pozitívne motivovať ľudí k solidarite i 

vzájomnej pomoci v náročných časoch. Naši duchovní aj laickí veriaci, medzi nimi mnohí lekári a 

zdravotníci, záchranári, policajti a vojaci, slúžia v nemocniciach, v hospicoch, charitách, na uliciach 

aj medzi ľuďmi bez domova - bez ohľadu na náboženskú príslušnosť kohokoľvek. Pomáhame na 

Blízkom Východe, stovkám utečencov v Iraku, tisícom detí v školách v afrických krajinách. Mnohí 

naši kňazi sú už celé týždne v dobrovoľníckej službe na covidových oddeleniach, kde sa snažia byť 

užitoční pre všetko, čo nemocnice potrebujú. 

Nemíňame prostriedky na kampaňové bilboardy. O to s väčším prekvapením sledujeme, že 

sa investujú peniaze do kampaní namierených proti cirkvám, osobitne Katolíckej, a najnovšie sa do 

nich priamo zapájajú aj politickí predstavitelia." 


