
Заява Мережi “Миротворці в Дії” щодо російського
вторгнення в Україну: звернення до релігійних діячів та
лідерів

Мережа “Миротворці в дії” в один голос закликає релігійних лідерів і віруючих в Росії, Україні
та в усьому світі стати на захист миру, на захист людського життя і за право кожної людини
жити в безпеці, без загрози травмування чи то фізичного, чи психічного. Ми солідарні з тими,
хто засуджує жорстокість і руйнування, які вчиняють російські військові в Україні. Ми
закликаємо людей усіх віровизнань активно сприяти негайному припиненню кровопролиття
та створенню гуманітарних коридорів, щоб українське мирне населення могло евакуюватись
на безпечну територію та отримати їжу, одяг і ліки. Ми закликаємо до міжнародного
розслідування звірств і військових злочинів, скоєних проти мирного населення російською
армією. Нарешті, ми вимагаємо деескалації ядерної загрози, через можливе використання
зброї масового знищення або пошкодження електростанцій.

Ми нагадуємо релігійним діячам і лідерам про їх пророче покликання визначати
пріоритетність людського життя, твердо протистояти насильству, усувати основні причини
конфліктів і служити моральним компасом для всіх членів суспільства. Як міжрелігійна та
багатоконфесійна мережа, ми закликаємо всіх релігійних лідерів говорити та діяти
непартійними, пророчими та пастирськими способами, щоб сприяти справедливості та
зціленню.

Як християни, мусульмани, євреї та буддисти, ми пропонуємо наступні вчення з традицій
нашої віри. Нехай вони послужать орієнтиром для релігійних діячів і лідерів у Росії, Україні та
інших країнах, щоб нагадувати їм про їхнє Божественне покликання ширити мир.

Псалми 34:14 (пор. 1 Петра 3:11)

Відвертайтеся від зла і робіть добро,

шукайте миру та підтримуйте його.



Дхаммапада, вірш 270

Не через те він шляхетний, що чинить насильство над життям.

Того, хто не чинить насильства над жодним життям, звуть “Шляхетний”.

Коран, Сура 2:224

Нехай не будуть ваші клятви Аллахом завадою праведності вашій, богобоязливості і тому, щоб
встановлювали ви мир поміж людьми. Аллах — Всечуючий та Всезнаючий!

Книга пророка Ісаї 2:4

І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти
народу, і більше не будуть навчатись війни!

Наша місія — підтримувати ці універсальні цінності, надавати притулок тим, хто цього
потребує, і моделювати африканську концепцію Убунту: “Я є, тому що ми є”.

Організація «Миротворці в дії»

Хосе «Ченко» Алас - Сальвадор
Др. Ефрaїм Айзек - Ефіопія
Нозізве Мадлала-Рутледж - Південна Африка
Др. Єхезкель Ландау - Ізраїль/США
Преподобний Канон Ендрю Вайт - Англія
Рікардо Есквівія Баллестас - Колумбія
Др. Вильям Лоурі - Південний Судан/США

Брат Іво Маркович - Боснія і Герцеговина
Пастор Джеймс Мовел Вує - Нігерія
Др. Сакена Якообі - Афганістан
Преподобний Жаклевин Манупутті - Індонезія
Азхар Хуссеін - Пакістан/США
Др. Сара АК Ахмед - Ірак/Канада
Хінді Абоуд Кабавад - Сірія

Про мережу «Миротворці в дії»

Ми — Мережа «Миротворці в дії» Таненбаума: релігійно мотивовані активісти за мир у збройних
конфліктах у всьому світі та лауреати премії «Миротворці в дії». Охоплюючи різні релігії, переконання
та конфлікти, ми переживали насильство та примирення. Ми знаємо біль втрати, руйнування,
породжене ненавистю, і можливості миру.

Мережа «Миротворці в дії» присвячена трансформації конфліктів і примиренню. Наше бачення –
побудувати більш мирний, справедливий і стійкий світ. Як особи, які працюють над резолюцією
збройного конфлікту, ми об’єднуємось і піднімаємо наш колективний голос, щоб засуджувати події,
які загрожують миру та безпеці людей.


