
Изјава мреже Миротвораца на дјелу против руске
инвазије на Украјину: Позив религијским актерима и
лидерима

Мрежа миротвораца на дјелу једногласно позива религиозне вође и предане вјернике у
Русији, Украјини и широм свијета да се заузму за мир, за очување свих људских живота, за
право сваке да живи у миру, без трауме и несигурности. Солидаризујемо се с онима који
одбацују актуелну окрутност и деструкцију којом руска војска разара Украјину. Позивамо
људе свих вјера да активно промовишу тренутну обуставу крвопролића и отварање
хуманитарних коридора како би се омогућило украјинским цивилима да изиђу и добију храну,
одјећу и медицину. Позивамо на међународну истрагу окрутних ратних злочина почињених
над цивилима. Коначно позивамо на одустајање од нуклеарних тензија као и од оружја за
масовно уништенје и од оштећења нуклеарних централа.

Подсјећамо религијске раднике и вође на њихов пророчки позив да чувају људски живот, да
се чврсто одупиру насиљу, да указују на изворишта сукоба те да служе као морални компас
свим члановима друштва. Као међувјерска и мулти-регијска мрежа преклињемо све
религијске вође да говоре и дјелују непристрано, пророчки и пасторално како би
промовисали правду и оздрављење.

Као хришћани, муслимани, јевреји и будисти нудимо сљедећа подуке из вјерских предаја.
Нека послуже као водичи религиозним радницима и вођама у Русији, Украјини и сусједним
земљама да их подсјете на божански позив да раде на миру.

Псалам 34,14 (цит. 1Пет 3,11)

Клони се ода зла, и чини добро, тражи мира и иди за њим.

Дхаммапада, стих 270

Није племенит онај ко вријеђа жива бића Племенит је онај ко штити жива бића.



Куран 2,22

И нека вам заклетва Аллахом не буде препрека у исправном животу, на путу честитости и у
настојању да помирите људе.

Изаија 2,4 (Михеј 4,3)

Те ће расковати мачеве своје на раонике, и копља своја на српове, неће дизати мача народ на
народ, нити ће се више учити боју.

Наша мисија је да одржавамо ове универзалне вриједности, да нађемо уточиште онима који
га требају и примијенимо афрички Унбунту – људску способност разумијевања, прихваћања и
лијечења других, слична Божјим заповиједима љубави према ближњима као и према себи.

Мрежа миротвораца на дјелу

Јосé “Цхенцхо” Алас – Ел Салвадор
Др. Епхраим Исаац – Етиопија
Нозизwе Мадлала-Роутледге – Јужна Африка
Др. Yехезкел Ландау – Израел/САД
Рев. Цанон Андреw Wхите - Енглеска
Рицардо Есqуивиа Баллестас - Колумбија
Др. Wиллиам Лоwреy – САД/Јужни Судан

Фра Иво Марковиц – Босна и Херцеговина
Пастор Јамес Мовел Wуyе – Нигерија
Др. Сакена Yацооби - Афганистан
Рев. Јацклевyн Манупуттy – Индонезија
Азхар Хуссаин – САД/Пакистан
др Сарах АК Ахмед - Ирак/Канада
Хинд Абоуд Кабават - Сирија

O Мрежа миротвораца на дјелу

Ми Мрежа миротвораца на дјелу Таненбаум центра у Неw Yорку смо религиозно мотивирани
активисти из оружаних сукоба диљем свијета добитници Награде Миротворци на дјелу. У распону
различитих религија, увјерења и сукоба ми смо искусили насиље и помирење. Нама је познат бол
губитка, деструкција изазвана мржњом и могућност мира.

Мрежа миротвораца на дјелу посвећена је трансформацији сукоба и помирењу. Наша визија је да
градимо мирнији, праведнији и одрживији свијет. Као појединци ми радимо на рјешењу оружаних
сукоба, устајемо и подижемо заједно своје колективне гласове да упозоримо на појаве које
угрожавају мир и људску сигурност.


