
Deres Eksellense,

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for behandlingen av kirken New Life i Minsk. Den 17.
februar 2021 ble menigheten tvangsutkastet fra kirken sin av politi og tjenestemenn. Da de ikke
har hatt tilgang til kirken, har menigheten siden februar samlet seg til ukentlige gudstjenester ute
på kirkens parkeringsplass. Pastor Vyacheslav Goncharenko ble nylig advart av
distriktsadministrasjon i Minsk Moskva og bystyret om at dette kan føre til straffeforfølgelser.

I 2002 kjøpte New Life Church et bygg som tidligere har vært en fjøs, og gjorde den om til et
romslig og moderne kirkebygg. På bakgrunn av presidentdekretet om skattefritak for religiøse
organisasjoner som ble fastsatt 1. desember 2005, er religiøse bygninger fritatt fra å måtte
betale grunn- og eiendomsskatt. Myndighetene har gjentatte ganger avvist kirkens søknad om å
få den juridiske betegnelsen på bygningen endret fra fjøs til gudshus, til tross for at den ikke har
blitt benyttet av husdyr på mer enn 20 år. Lokale myndigheter hevder at de eier bygningen, og
at kirken er skattepliktig. I et lignende tilfelle, bare 500 meter fra New Life Church, har imidlertid
en nedlagt jernbanevogn blitt brukt av en russisk-ortodoks menighet siden 2001 uten at de
lokale myndighetene har stilt spørsmål om jernbanevognens juridiske status eller bruk som
gudshus. Jeg trorHviterussland ønsker å behandle alle deres religiøse grupper på likt grunnlag.

Jeg er klar over at Hviterussland allerede i 1573 vedtok en av Europas første juridiske
erklæringer som fastslo allmenn religionsfrihet- dettenesten 400 år før Menneskerettigheter ble
til. Hviterusslands posisjon som et eksempel til etterfølgelse hva gjelder religionsfrihet og
toleranse, er en stolt arv jeg forstår dere ønsker å videreføre. .

Den hviterussiske grunnloven beskytter individers frihet til å bekjenne og praktisere sin religion
eller tro, og derfor ber jeg ydmykt om din inngripen for å sikre at:

● den konfiskerte bygningen overleveres tilbake til New Life Church, og dens juridiske
status endres til 'religiøs bygning';

● menigheten får samles fritt til gudstjeneste, det være seg inne eller ute;

● alle straffeanklager mot pastor Vyacheslav Goncharenko og andre medlemmer av
menigheten i New Life Church trekkes tilbake umiddelbart.

Med vennlig hilsen,


