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Доповідь «Коли Бог стає зброєю» містить у собі факти, свідчення жертв і
очевидців релігійно-вмотивованих переслідувань, які здійснюють
бойовики-сепаратисти під час збройного конфлікту на сході України.
Детальний аналіз релігійної ситуації на окупованому Донбасі підготовлений
Міжнародним партнерством за права людини (Брюссель) спільно з правозахисною
організацією «Центр Громадянських Свобод» (Київ) та за допомоги Інституту релігійної
свободи
(Київ).
Війна на Сході України забрала вже понад 6000 життів, майже мільйон людей змушені
були залишити свої домівки. Багато з них тікали тому, що, на думку проросійських
бойовиків, будь-який вияв чи непряма ознака проукраїнських політичних поглядів були
достатньою причиною для їх затримання чи навіть вбивства. Дехто покинув Донбас
через пошкоджене житло або небезпеку бойових дій.
Проте є й інша група людей, які рятуються від свавілля та кровавих переслідувань

1/2

Правозахисники зібрали факти релігійних переслідувань на окупованому Донбасі
08.05.2015 23:41

самопроголошених “республік”. Це ті люди, які постраждали чи досі зазнають
переслідувань через свої релігійні переконання.
Незаконні збройні формування відкрито заявили про свою прихильність до московського
православ'я і початок "хрестового походу" на Донбас. Сепаратисти привласнюють
церковне майно, викрадають, піддають тортурам і вбивають священнослужителів
та прихожан, забороняють будь-яку релігійну практику, окрім православ'я
Московського Патріархату та деяких інших виключень.
Доповідь правозахисників, присвячена цілеспрямованим переслідуванням релігійних
громад на окупованих територіях східної України, наразі видана англійською мовою.
Адже його автори переконані, що, попри відносну обізнаність щодо наявності такої
проблеми серед українців, світ дуже мало знає про переслідування релігійних громад на
охоплених війною територіях Донбасу.
Документ доступний для ознайомлення і поширення за цим посиланням: https://www.irs.i
n.ua/files/publications/2015.04_Report_Religious_persecution_in_occupied_Donbas_ukr.pdf
PDF (4.77 Мб): Українська
PDF (4.76 Мб): Русский
PDF (4.59 Мб): English Читайте також: Релігійна війна на Донбасі Як повідомляв
ІРС, Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) у своєму щорічному звіті
заявила, що
неза
конна військова окупація Криму і підтримка бойовиків-сепаратистів на Донбасі з боку
Росії
обумовили появу релігійних переслідувань на цих окупованих територіях України.
У жовтні 2018 року Інститут релігійної свободи представив
доповідь «Свобода віросповідання під прицілом: російський терор на окупованих
територіях Східної України»
. У ній правозахисники наводять численні факти релігійних переслідувань у Донецькій
та Луганській областях, які вчиняють підтримувані Росією бойовики.
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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