Dëshmitarët e Jehovait të ndaluar ligjërisht në Rusi
Organizata e të Drejtave Njerëzore i bën apel Gjykatës së Lartë dhe Administrimit Presidencial Rus.
Vjenë/ Bruksel, 5.5.2017 (FOREF- Europe/HRWF)- Forumi për Liri Fetare – Europë
The Forum for Religious Freedom (FOREF) dhe Të Drejtat Njerëzore Pa Kufij – Human
Rights Without Frontier (HRWF) i bëjnë thirrje Gjykatës së Lartë Ruse të tërheqin vendimin e marrë në 20 prill 2017 mbi ndalimin e Dëshmitarëve të Jehovait në vend dhe
konfiskimin e pronave të tyre. FOREF dhe HRWF i bëjnë thirrje edhe Presidentit Putin
dhe administratës së tij të zhvillojnë një dialog “tansparent dhe të drejtë” për të kuptuar
më mirë natyrën e Dëshmitarëve të Jehovait, ashtu siç propozohet nga grupi fetar.
“Pretendimi se Dëshmitarët e Jehovait janë një grup ekstremistësh është fals, dhe ndalimi ligjërisht duhet të tërhiqet” – shprehet Dr. Aaron Rhodes, Presidenti i FOREF. “Vendimi jo
vetëm që dhunon të drejtat njerëzore bazë, por gjithashtu vendos të gjithë qytetarët rus nën
riskun e gjykimit ligjor arbitrar. Vë në lojë sistemin e tyre ligjor dhe ul poshtë Rusinë në nivelin e botës së lirë,” shtoi ai.
Monitoruesit nga Kombet e Bashkuara dhe ekspertë të tjerë janë dakort se as doktrina dhe as
sjellja e Dëshmitarëve të Jehovait nuk mund të konsiderohet si “ekstremiste”. Pëkundrazi,
grupi fetar respekton autoritetin politik dhe qeveritar dhe nuk përfshihet politikisht.
Në Federatën Ruse janë rreth 170,000 ndjekës, në rreth 400 degë. Ministria e Ruse e Drejtësisë pretendon se grupi është një “kërcënim për të drejtat e qytetarëve, rendit publik dhe sigurisë publike.” Por Dëshmitarët e Jehovait njihen si besim që nuk e pranon dhunën.
Në fakt,pika e dobët e Prokurorit të Përgjithshëm në çështjen kundër Dëshmitarëve të Jehovait, një grup fetar që është përballur me shumë persekutime në Rusi, është qartësisht e
dukshme për një vëzhgues të pavarur. I përbërë nga pretendime të vagëta, nuk ka prova, motiv
dhe të lë përshtypjen se Dëshmitarëve të Jehovait po u mohohen të drejtat e njohura mbarëkombëtare dhe të drejtat e tyre nën Artikullin 28 të Kushtetutës së Federatës Ruse, vëtëm për
shkak të ndyshimeve që ka nga doktrina e Kishës Ortodokse Ruse.
Nëse qëndron vendimi I Gjykatës së Lartë, pjesëmarrja në një nga aktivitetet e grupit fetar do
të dënohet me një gjobë që arrin shumën prej 600,000 rubla (mbi 10,600 $) dhe arrestim me
deri në 10 vite burg.
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