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Фінальне звернення

«Якщо ти продовжуєш мовчати в цей час ...» (Естер 4:14)
Понад 100 членів Екуменічного форуму європейських християнських жінок із 24 країн та з усіх традицій
християнської сім'ї зібрались разом, щоб розділити молитву, спілкування, обговорення та паломництво. Ми
зустрілися в православному монастирі Святого Миколая, Соко Град, Сербія. Ми дякуємо місцевим жінкам, які
привітали нас, і людям монастиря, які були такими щедрими господарями.
Із молитовними роздумами над книгою Естер та керуючись текстом "якщо ти продовжуєш мовчати в цей
час", ми обговорювали, що означає промовляти як жінки в наших церквах про проблеми, з якими стикаємося у
наших контекстах.
Ми будемо говорити:
- Про невидимість жінок у наших церквах
- Про важливість посилення соціальних, політичних та економічних прав та можливостей жінок
- Проти зґвалтувань, знущань, тортур та насильства щодо жінок
- Про важливість екуменічного та міжрелігійного діалогу
- Про підтримку прав людини, особливо мігрантів та тих, хто шукає притулку
- Проти популістської пропаганди
- Про роль жінок у миротворчій діяльності.
Ми стаємо разом із нашими сестрами, щоб досягти визнання та значної участі жінок у наших церквах.
Ми будемо продовжувати розробляти та підтримувати проекти, що сприяють соціальному, політичному
та економічному розширенню прав і можливостей жінок.
2018 рік ознаменувався 20-річчям закінчення "Екуменічної декади в солідарності з жінками" Всесвітньої
Ради Церков. Ми висловлюємо жаль з приводу того, що все ще необхідно вирішити її першочергові пріоритети,
і знову закликаємо всі церкви до цього. Зокрема, ми закликаємо підтримати урядову ратифікацію
Стамбульської конвенції, а також кампанії «Четверги в чорному» та «Біла стрічка», які вимагають припинення
насильства щодо жінок.
Ми йдемо разом із жінками всіх християнських конфесій нашим шляхом до рівності та тішимося нашою
участю у русі за гендерну справедливість «Пліч-о-пліч».
Ми кинемо виклик сучасним європейським та національним законодавствам та політикам, які
призводять до того, що жінки повинні виживати, внаслідок чого втрачають людську гідність. Ми будемо
працювати в солідарності з жінками, які перебувають під владою торговців людьми та контрабандистами.
Ми надаємо платформу для жінок для обміну знаннями, підвищення обізнаності та формування
обгрунтованої точки зору з проблем, із якими стикаються жінки сьогодні.
Ми прагнемо стати голосами за мир та примирення в наших церквах, громадах та у всьому світі.
Ми разом здійснили паломництво і створили простір для обміну і вираження нашої духовності.
Відроджений нашим зібранням, нехай Господь поведе нас нашим шляхом із радістю та спокоєм, як знаками
любові Христа на землі.
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