Erklæring etter rundebordskonferansen for
kirke- og trossamfunn i Ukraina og Russland
(Oslo, 11. september 2014)
Vi, deltakerne ved konferansen, ledere og representanter for kirkesamfunnene og de religiøse
organisasjonene i Ukraina og Russland, kristne, muslimer og jøder, vil på bakgrunn av vårt felles møte
i Oslo, 9. til 11. september 2014, uttrykke vår dype takknemlighet overfor Det Norske Bibelselskap og
alle andre organisasjoner som har støttet arbeidet, for deres innsats med å organisere møtet, for
gjestfrihet og imøtekommenhet.
Vi erklærer følgende:
Vi kjenner en dyp sorg og vi ber for alle som har måttet lide som følge av konflikten i regionene
Donetsk og Lugansk, både sivile og militære. Vi oppfordrer alle troende til fortsatt å be for fred i
Ukraina, og så langt som mulig samarbeide om å oppnå fred.
Selv om vi både kan være enige og uenige om bakgrunnen for det som har skjedd og konsekvensene
av krisen, har vi en målsetning om at vi gjennom dialog skal kunne oppnå gjensidig forståelse idet vi
innser at vårt mål er å være sannhetsvitner og fremme fredsarbeidet.
Vi imøteser og støtter den innsatsen som gjøres av begge våre land, og av det internasjonale
samfunnet, for å stanse voldshandlingene og etablere fred i Ukraina i henhold til internasjonale avtaler.
Vi støtter humanitær nødhjelp til befolkningen i Donbas-regionen og flyktningene fra området. Det er
viktig at hjelpearbeidet følger internasjonale regler.
Vi appellerer til alle parter i konflikten om ikke, under noen omstendigheter, å tillate handlinger som
bryter med menneskeverdet og om å avstå fra bruk av tortur, kidnappinger (også de som utføres med
tanke på løsepenger) og plyndring.
Som religiøse ledere vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot behovet for å sikre religionsfriheten i
områdene som er berørt av krig. Enhver vold rettet mot prester og lekfolk, religiøse bygninger og alle
lokaler som benyttes til bønn eller religionsutøvelse innenfor samtlige trossamfunn i Donetsk og
Lugansk, er ikke tillatt.
Vi har verdsatt dette møtet svært høyt, og vi tror det er viktig å fortsette utviklingen av en dybdedialog
mellom representanter for religiøse samfunn i Russland og Ukraina, særlig med tanke på å overvinne
de negative konsekvensene av den nåværende situasjonen - både innad i Ukraina og i forholdet
mellom våre to land.
Vi innser at dette kommunikéet ikke omfatter alle saker som ble diskutert under vårt møte, heller ikke
alle problemene som må løses. Derfor er vi villige til å fortsette dialogen med tanke på å oppnå
gjensidig forståelse og styrke forholdet mellom våre nasjoner.
Vi takker Den allmektige for Hans velsignelse over vårt møte og vi har tiltro til Hans vilje! Amen

