Релігійні діячі України закликали звільнити полонених українців та інших бранців Кремля
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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до низки інституцій
з закликом сприяти звільненню полонених українців, політв’язнів та інших
заручників, які утримуються в Росії та на окупованих територіях Криму, Донецької
та Луганської областей.

Листи за підписом Головуючого у ВРЦіРО рабина Якова Дов Блайха спрямовані як до
керівництва Російської Федерації, так і до Всесвітньої Ради Церков, Міжрелігійної ради
Росії та інших міжконфесійних інституцій, повідомляє
Інститут релігійної свободи
.

“Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає вас зробити все можливе,
аби процес звільнення ув’язнених з політичних мотивів громадян України, полонених і
заручників був розблокований, щоб вони були звільнені найближчим часом ”, – наголошує
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ться у зверненнях.

Рада Церков звертає увагу, що йдеться про людей, які, згідно з численними свідченнями
і висновками міжнародних організацій, перебувають у дуже важких умовах утримання, а
у деяких випадках навіть зазнають катувань, не мають доступу до медичної допомоги.
Кожен день їхнього перебування в ув’язненні завдає тяжкої шкоди їхньому здоров’ю і
глибокого горя їхнім рідним і близьким людям.

“Не меншу стурбованість викликає доля групи засуджених з політичних мотивів громадян
України, що перебувають тепер в російських тюрмах. Сам факт їхнього засудження
свідчить про порушення принципу верховенства права з політичних мотивів ”, – наголошу
є ВРЦіРО.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що поділяє позицію
багатьох міжнародних організацій, в тому числі неурядових, щодо необхідності
найшвидшого звільнення полонених українців, інших бранців Кремля та заручників на
окупованих територіях України. Релігійні діячі закликали також до моменту їх звільнення
забезпечити гідні умови утримання відповідно до норм міжнародного гуманітарного
права і поваги до людського життя, заповіданої Творцем.

Як повідомляв ІРС, раніше Рада Церков запропонувала всім віруючим і всім місцевим
релігійним громадам під час богослужінь звершити молитви за звільнення українських
моряків та інших бранців Кремля
.
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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