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На форуму ОУН саопштено о дискриминацији
Цркава у Украјини и Северној Македонији

На политичком форуму највишег нивоа ОУН за одрживи развој (HLPF), који је одржан у седишту
ОУН у Њујорку од 6. до 15. јула 2021. године, правни заступници организације Public Advocacy
дали су писану изјаву о дискриминацији Православне Цркве у земљама попут Украјине и Северне
Македоније, извештава Унија православних новинара позивајући се на прес-службу поменуте
организације. Ова невладина организација истакла је да је одржани форум главна платформа
ОУН за праћење и преглед актуелног стања у области одрживог развоја за период до 2030.
године.

Правни заступници позвали су HLPF да допринесе одржавању међуверског мира у поменутим
земљама. „Неприхватљиво је да државе на нивоу централних власти воде политику неједнакости
на националној, етничкој или верској основи. Нажалост, данас се таква политика примењује на
верске заједнице у Украјини, Северној Македонији, а раније и Црној Гори. У тим земљама државе
се мешају у верске послове Украјинске Православне Цркве и Српске Православне Цркве,
стварајући услове за појаву алтернативних верских структура које власти директно подржавају“,
наводи се у саопштењу, чији је пуни текст објављен на сајту форума ОУН под бројем 303.

У документу такође стоји: „Понављамо да Украјинска Православна Црква представља заједницу

милиона Украјинаца различитих националности који су обједињени православљем. Они имају
право да слободно исповедају своју веру и имају једнаке услове као и друге конфесије. На овом
форуму још једном позивамо Украјину да обезбеди поштовање права верника УПЦ-а и да се
одрекне дискриминаторне политике коју спроводи према овој конфесији“.

Коментаришући ову изјаву, шеф организације Public Advocacy Олег Денисов истакао је да
„упркос инертности ОУН поводом заштите права православних заједница Украјине, Северне
Македоније и Црне Горе, настављамо да чинимо све што је у нашој моћи да међународне правне
структуре у области људских права не забораве проблеме Православних Цркава“.

Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/87742/
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