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Українські релігійні діячі засуджують будь-які акти насилля на ґрунті релігійної
ненависті чи з інших мотивів, в якому б місці і під якими б гаслами вони не
вчинялися.

Таку заяву 18 березня оприлюднила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
у зв’язку з нещодавнім терористичним нападом на мусульман в Новій Зеландії,
повідомляє Інститут релігійної свободи.

Подаємо повний текст цього документу:

ЗАЯВА

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

щодо нападів на ґрунті релігійної ненависті

З почуттями смутку й обурення ми сприйняли звістку про вбивство 50 та поранення ще 50
мусульман в Новій Зеландії внаслідок терористичного нападу. Висловлюємо наші
співчуття родинам загиблих, моральну підтримку – всім постраждалим.
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Терористичним злочинам проти людяності немає жодного виправдання. Ті, хто їх
скоюють, підлягають жорсткому суспільному осуду та мають відповідати перед
державним правосуддям за всією суворістю закону. Ми переконані, що їхні злочини
будуть покарані і Правосуддям Всевишнього.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засуджує будь-які акти насилля на
ґрунті релігійної ненависті чи з інших мотивів, в якому б місці і під якими б гаслами вони
не вчинялися. Українська держава, будучи за фактом переважно християнською
спільнотою, ніколи не давала підстав для зарахування її до числа країн, де в небезпеці є
права різних релігійних конфесій.

Україна є поліконфесійною та поліетнічною країною, де гарантуються права і свободи,
як віруючих, так і невіруючих, забезпечуються свобода віросповідання та умови для
мирного співжиття представників різних релігій і культур. Свідченням цього є існування й
ефективна діяльність нашої організації, яка складається з представників
християнського, мусульманського та юдейського віросповідань, де ми всі різні і водночас
рівні.

Ми запевняємо українське суспільство та світову громадськість, що і надалі
докладатимемо усіх зусиль, щоби протистояти викликам тероризму та екстремізму. У
цьому контексті ми висловлюємо вдячність правоохоронним органам, які сприяють
стабільності міжконфесійного миру та оберігають права віруючих на свободу
віросповідання. Ми переконані, що спільними зусиллями держави, української релігійної
спільноти та всіх людей доброї волі ми подолаємо існуючі виклики та збережемо
міжконфесійний мир і життя наших людей від терористичних зазіхань.
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua
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