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Експерти проаналізували стан релігійної свободи в Україні
КИЇВ – Ключовим питанням сфери свободи віросповідання та державно-конфесійних
відносин в Україні є відновлення повноцінного діалогу між Президентом України та
конфесіями.
На цьому наголошували учасники прес-конференції в Укрінформі на тему: "Релігійна
свобода в Україні й світі на початку нового десятиліття", організованої Українською
асоціацією релігійної свободи (УАРС), повідомляє Інститут релігійної свободи .
"Перш за все це стосується зустрічі Президента з Всеукраїнською Радою Церков і
релігійних організацій, в якій представлено близько 95% релігійної мережі України", –
підкреслив голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць.

Він зазначив, що згортання діалогу між владою та конфесіями на вищому рівні
позначається на стані державно-церковного діалогу на рівні органів виконавчої влади. З
деякими міністерствами співпраця конфесій ще продовжується, а з іншими –
припинилась. Це певною мірою також стосується і місцевого рівня.
Олександр Заєць вважає, що у 2010 році, після чергових президентських виборів,
ситуація у сфері свободи віросповідання дещо змінилася, про що у першу чергу свідчить
відсутність діалогу влади і конфесій. “У багатьох областях минулого року не збиралися
ради релігійних організацій при обласних державних адміністраціях”, – додав він.
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"Окрім згортання діалогу відбувається загальний процес закритості органів влади при
підготовці проектів нормативних актів, які стосуються питань віросповідання. І
представники Церков вважають: якщо не буде такого діалогу, є дуже великі ризики
щодо того, що будь-які законодавчі ініціативи можуть бути змінені в парламенті на
користь якоїсь з конфесій. А це може призвести до дискримінації в релігійній сфері", –
відзначив Олександр Заєць.
Керівник ІРС нагадав про те, що низка Церков звернулась до Міністерства культури та
Міністерства юстиції з ініціативою проведення широкого публічного обговорення
законодавчих ініціатив з питань діяльності релігійних організацій. Представники
конфесій сподіваються, що такі консультації стануть першим кроком до порозуміння з
представниками влади.

На думку президента Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського, в
Україні на початку тисячоліття склався певний баланс між конфесіями, який тримався на
рівності всіх Церков.
"Тоді між главами Церков склалося усвідомлення, що цей баланс порушувати не можна –
якщо говорити про стабільність, про громадський спокій, про мир в суспільстві – без
якихось серйозних, турбулентних процесів у самому соціумі", – підкреслив експерт.
За словами президента УАРС, у 2010 році така схема була великою мірою зламана.
“Державна влада почала надавати преференції лише одній церкві. Було порушено
державний протокол. Президент країни, який при виконанні своїх державних обов’язків
не має права демонструвати свої преференції тій чи іншій церкві, почав це робити
публічно, демонстративно і наполегливо”, – зауважив Віктор Єленський у своїй доповіді .

Як наголосив генеральний секретар УАРС Петро Гануліч, суспільство в Україні стає
дедалі толерантнішим, відкритішим щодо релігійних прав і захисту свободи совісті.
"Якщо на початку десятиліття число прихильників ідеї запровадження в Україні
державної Церкви складало 20%, то сьогодні воно зменшилось до 10. Проти
запровадження державної Церкви на початку десятиліття були 52%, сьогодні – 48.
Тобто залишається досить високий відсоток противників єдиної привілейованої Церкви в
Україні", – констатував генеральний секретар УАРС.
Повний відеозапис прес-конференції УАРС (виступи учасників і відповіді на
запитання журналістів).
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