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Християнські Церкви просять Президента захистити мораль
КИЇВ – Повноважні представники дев’яти Християнських Церков України спрямували до
Президента Віктора Януковича спільне звернення на підтримку діяльності Національної
експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.
Главу держави закликають не тільки зберегти НЕК з питань захисту суспільної моралі,
але й забезпечити її належне фінансування та функціонування протягом 2011 та
наступних років, повідомляє Інститут релігійної свободи .
Свою позицію представники Церков обґрунтовують важливістю здорового розвитку
дітей та молоді, а також суспільства в цілому, на основі високих загальнолюдських
моральних цінностей.
На їх переконання, завдання із створення безпечного інформаційного простору для дітей
та молоді на сьогодні ефективно виконує НЕК на підставі чинного Закону України «Про
захист суспільної моралі». Християнські Церкви вважають, що цей важливий механізм
громадського контролю у сфері інформаційної діяльності варто лише удосконалювати, а
не послаблювати.
Християнські Церкви зауважують, що діяльність НЕК з питань захисту суспільної моралі
за останні роки продемонструвала приклад цілком публічної та найбільш демократичної
форми суспільного контролю у сфері мас-медіа. При цьому, за їх словами, головною
метою діяльності НЕК є захист суспільства, а головне – дітей та молоді, від наслідків
публічного поширення розпусних матеріалів (порнографічного, еротичного та
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сексуального характеру) та засилля жорстокості та насильства на телебаченні.
У зверненні згадується також і про громадський характер діяльності Комісії, оскільки
вона складається з діячів культури та мистецтва, експертів, фахівців та громадських
діячів, які працюють виключно на громадських засадах та не отримують жодної плати за
свою роботу з державного бюджету.
Представники Церков наголошують: “Лише голова та апарат Комісії утримуються
державним коштом, витрати якого на це є не настільки великими, щоб економити на
вихованні наших дітей та молоді ”.
Крім цього, Християнські Церкви України критично сприймають позицію Міністерства
юстиції України, яке пропонує передати функцій НЕК з підготовки висновків, яких
потребують правоохоронні органи відповідно до Закону про захист суспільної моралі, на
існуючі державні органи, зокрема МВС України.
“Державні службовці не зможуть діяти настільки публічно, щоб постійно перебувати під
прискіпливою увагою журналістів, як це є зараз, а головне гарантувати належну увагу
питанням захисту суспільної моралі у поєднанні з дотриманням принципів свободи слова
та преси”, – йдеться у зверненні Церков до Президента.
У зв’язку з цим Християнські Церкви закликають Віктора Януковича внести зміни до
свого Указу, яким ініціюється ліквідація НЕК, з метою збереження цієї Комісії та
забезпечення її подальшого функціонування.
Зазначене звернення підтримали усі учасники Наради представників християнських
Церков України, засідання якої відбулось 17 грудня у приміщенні Галереї мистецтв
«Лавра» на території Києво-Печерської Лаври. Звернення підписали повноважні
представники:
-

Української Православної Церкви (в єдності з Московським Патріархатом),
Української Православної Церкви Київського Патріархату,
Української греко-католицької церкви,
Римсько-католицької церкви в Україні,
Всеукраїнського Союзу об'єднань євангельських християн – баптистів,
Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п'ятидесятників,
Української Християнської Євангельської Церкви,
Братства незалежних церков і місій євангельських християн – баптистів України,
Української Лютеранської Церкви.

Як повідомляв ІРС , з метою оптимізації органів влади пунктом 7 частини 7 Указу
Президента України №1085/2010 від 09.12.2010 року Віктор Янукович надав доручення
Уряду “вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі”.
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