Raport Zespołu Międzyresortowego ds. NRR (2000)

Wprowadzenie

N

ajaktywniejszą działalność antysektową w Polsce prowadzi, co oczywista, Kościół

katolicki, tutaj w szczególności wyróżnia się Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych
Ruchach Religijnych i Sektach. Administracja państwowa zaczęła zajmować się tym problemem
na skutek alarmów środowisk katolickich i kościelnych. Bardzo znany stał się raport Biura
Bezpieczeństwa Narodowego z grudnia 1995 r., jak się później okazało, przygotowany przez
osobę niekompetentną, na podstawie ...wycinków prasowych. Pomimo, iż gremia naukowe
oceniły go jako bezwartościowy, stale był i pewnie jest wykorzystywany przez przeciwników
nowych ruchów religijnych.
12 marca 1997 r. MSWiA zorganizowało konferencję „Państwo wobec nowych ruchów
religijnych", która stała się forum wymiany poglądów i konfrontacji „obu stron konfliktu", jeśli
można się tak wyrazić. Po konferencji został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw
Nowych Ruchów Religijnych (zarządzenie nr 78 Prezesa RM z 25 sierpnia 1997 r., MP. Nr
54, poz. 513), którego przewodniczącym został podsekretarz stanu w MSWiA. Członkowie tego
zespołu to przedstawiciele ministerstw: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej, Zdrowia i Opieki
Społecznej, Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych. Zadaniem Zespołu miała być
obserwacja nowych ruchów religijnych i przygotowanie wniosków z owej obserwacji oraz
zaleceń dla administracji państwowej, policji i prokuratury.
Efektem działania Zespołu był raport opracowany przez Krzysztofa Wiktora i Grzegorza
Mikruta, przyjęty przez Międzyresortowy Zespół ds. NRR na posiedzeniu w dniu 15 maja 2000.
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
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bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

