Martorii lui Iehova au fost interzişi în Rusia
Organizațiile pentru Drepturile Omului fac apel la Curtea Supremă din
Rusia și la Administrația prezidențială.
VIENA / BRUXELLES, 10. 5. 2017 (FOREF - Europa / HRWF) - Forumul pentru Libertatea
Religioasă - Europa (FOREF) și Drepturile Omului fără frontiere (HRWF) solicită Curții
Supreme a Rusiei să-şi anuleze decizia din 20 aprilie 2017 de a interzice organizaţia Martorii lui
Iehova în întreaga ţară şi de a le confisca bunurile. FOREF și HRWF solicită, de asemenea,
președintelui Putin și administraţiei sale să recurgă la un dialog „transparent și sincer” pentru a
promova o mai bună înțelegere a naturii organizaţiei Martorii lui Iehova, așa cum este ea
înţeleasă de acest grup religios
„Afirmația că Martorii lui Iehova sunt un grup extremist este evident falsă, iar interdicția ar trebui
anulată”, susține dr. Aaron Rhodes, președintele FOREF. „Decizia nu numai că încalcă obligațiile de
bază legate de drepturile omului, ci îi şi supune pe toți cetăţenii ruşi la riscuri ulterioare de a fi ţinta
unor decizii judecătoreşti arbitrare. Aceasta le face de râs sistemul judiciar şi umileşte Rusia pe scena
mondială”, a adăugat el.
Personalul de monitorizare din Organizația Națiunilor Unite și alți experți sunt de acord că nici
doctrinele nici comportamentul Martorilor lui Iehova nu poate fi numit „extremist” într-un mod care să
fie credibil. Dimpotrivă, grupul pledează pentru respectul faţă de autorităţile politice și
guvernamentale, delimitându-se clar de problemele politice.
Există aproximativ 170.000 de Martori ai lui Iehova în Federația Rusă, care formează aproape 400 de
congregaţii religioase. Ministerul rus al Justiției a afirmat că grupul este o „amenințare la adresa
drepturilor cetățenilor, ordinii publice și securităţii publice”. Dar Martorii lui Iehova sunt cunoscuţi ca
un cult ce respinge violența.
Într-adevăr, lipsa de soliditate a cazului procurorului general împotriva Martorilor lui Iehova, grup
care s-a confruntat de mult timp cu persecuții în Rusia, este evident pentru orice observator
independent. Constând din afirmații vagi, nu oferă nicio dovadă, nicio motivație, și lasă impresia că

Martorilor lui Iehova li se refuză respectarea drepturilor garantate internațional precum şi drepturilor
lor consfinţite de articolul 28 din Constituția Federală a Rusiei, doar din cauza diferențelor lor
doctrinare cu Biserica Ortodoxă Rusă.
În cazul în care hotărârea Curții Supreme rămâne în picioare, participarea la activitățile grupului va fi
pedepsită cu o amendă de până la 600.000 de ruble (peste 10.600 USD) și închisoare cu până la zece
ani.
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