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προς την Επιτροπή

Θέμα: Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και μέσα για να διασφαλισθεί ο σεβασμός της

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο Μάιο η USCIRF (Επιτροπή Ηνωμένων Πολιτειών για τη 
Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία), μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ, 
δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τη θρησκευτική ελευθερία στον κόσμο και ότι σύμφωνα με 
αυτή την έκθεση η κατάσταση έχει ως εξής:

- στη Ρωσική Δημοκρατία εμφανίζονται ανησυχητικά φαινόμενα, όπως η πιθανή ανάμιξη της 
ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας στην πολιτική της Μόσχας, ο αυστηρός έλεγχος των θρησκευτικών 
πρακτικών των ρώσων πολιτών από το κράτος και η άρνηση χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων 
στους κληρικούς και τους συνεργάτες τους·

- η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσφυγή στην πρακτική της 
εξορίας, των βασανιστηρίων και των φυλακίσεων κατά των κινέζων πολιτών για λόγους 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και από τη στενή παρακολούθηση των θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων στο Θιβέτ·

- στο Λάος ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι ενέργειες κυβερνητικών λειτουργών οι οποίοι 
εμπλέκονται στη συστηματική παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, προβαίνοντας σε φυλακίσεις 
και υποχρεωτικό προσηλυτισμό·

- στο Βιετνάμ παρατηρείται η φυλάκιση θρησκευτικών αντιφρονούντων και μια εκστρατεία 
υποχρεωτικού προσηλυτισμού των βιετναμικών θρησκευτικών μειονοτήτων στις βορειοδυτικές 
επαρχίες και στην περιοχή των κεντρικών οροπεδίων που κατοικούνται από τους Montagnards, 
σοβαρό φαινόμενο που οδηγεί την USCIRF να προτείνει τη διακοπή της χορήγησης χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για σχέδια εκτός εάν είναι ανθρωπιστικά μέχρις ότου οι βιετναμικές αρχές δεσμευτούν ότι 
θα σεβαστούν τη θρησκευτική ελευθερία.

Θα επιθυμούσαμε να μάθουμε εάν η Επιτροπή:

- γνωρίζει τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στη Ρωσία, 
στην Κίνα, στο Λάος και στο Βιετνάμ;

- προτίθεται η Επιτροπή να αποδεχθεί την υπόδειξη της USCIRF να διακόψει τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για σχέδια πέραν των ανθρωπιστικών μέχρις ότου οι βιετναμικές αρχές 
δεσμευτούν ότι θα σεβαστούν τη θρησκευτική ελευθερία;

- εκτιμά ότι η διακοπή της χορήγησης οιασδήποτε βοήθειας πέραν της ανθρωπιστικής, μέχρις 
ότου γίνει σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό αποτρεπτικό 
μέσο ή, αν όχι, τι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού;


