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Ukrajinský patriarcha navštívil Evropský parlament
Patriarcha Filaret, hlava Ukrajinské pravoslavné církve, navštívil tento týden
Evropský parlament v Bruselu. Ve středu zavítal na zasedání frakce Evropské
lidové strany, která je nejsilnější parlamentní skupinou. Poslance upozornil na
nebezpečí, která současné Ukrajině hrozí.

"Vystoupení patriarchy Filareta bylo velmi otevřené a přímé. Velice oceňuji, že se snaží vnímat
situaci na Ukrajině nezkreslenou optikou a otevřeně ukazuje i na vnitřní problémy ukrajinské
společnosti," komentovala vystoupení europoslankyně Michaela Šojdrová.
Patriarcha vyjádřil své poděkování Evropské unii za podporu, které se Ukrajině dostává.
Konstatoval, že putinovské Rusko se snaží o návrat do pozice světové supervelmoci. Proto
také potřebuje získat vliv nad Ukrajinou a obávat se podle něj musí i Polsko a pobaltské státy.
"Aby se neopakovala situace z počátku druhé světové války, musíme zastavit agresora, dokud
není pozdě," uvedl patriarcha.
Cestou je podle něj prodloužení sankcí a bezpečné uzavření hranice mezi Ruskem a
Ukrajinou, neboť do oblasti Donbasu prý stále tajně putují ruské zbraně. Podle hlavy Ukrajinské
pravoslavné církve je nezbytné vyslat do oblasti mírové jednotky, nicméně Rusko, jako stálý
člen Rady bezpečnosti OSN, bude toto řešení blokovat. Jedinou možnost proto vidí ve vyslání
mírových sborů organizovaných EU.
Zdaleka největším nepřítelem současné Ukrajiny je však podle patriarchy Filareta korupce.
Církev proto vyzvala všechny vládní činitele, aby podepsali veřejný závazek odmítnutí
jakéhokoliv úplatku.
Patriarcha připomněl, že současná Ukrajina, která směřuje k EU, potřebuje reformy a také
změnu vízové politiky ze strany Unie. Pokud budou moci studenti a podnikatelé volněji cestovat
po EU, budou se moci po návrat na Ukrajinu stát pomyslnými velvyslanci demokratického a
svobodného světa, ve kterém platí ochrana lidských práv i křesťanských hodnot. Putin se bojí
samostatné a svobodné Ukrajiny, a proto na ni zaměřuje svoji pozornost. "Jsme přesvědčeni,
že jdeme dobrou cestou," uzavřel patriarcha.
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