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Заклик про припинення вогню, щоб Київ був проголошений
"вільним містом".
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У ці драматичні години для столиці України Андреа Ріккарді та Спільнота
Святого Егідія публікує наступний заклик, відкритий до підписання з
пропозицією досягнути термінового припинення вогню і негайно проголосити
Київ відкритим містом.
Заклик про спасіння Києва
Київ - це європейська столиця з трьома мільйонами жителів. Сьогодні вона стала
полем битви.
Мирне населення, яке є найбільш вразливим та беззахисним, живе в умовах
небезпеки і терору, переховуючись у підземних сховищах. Найбільш слабкі - від
літніх людей до дітей і бездомних - ще вразливіші. Вже є перші жертви.
Київ - це місто з великою культурною спадщиною. Неможливо й подумати про
культуру Європи, про європейську історію без Києва. Так само, як неможливо уявити
історію Росії і російську культуру без Києва. У місті серед багатьох видатних пам'яток
є й ті, що належать світовій спадщині.
Київ - це святе місто для багатьох християн, перш за все - для православних
християн цілого світу. В Києві бере свій початок історія
віри українського, білоруського та російського народів. Великий монастир КиєвоПечерська Лавра, що височіє на пагорбі над Дніпром, є святим місцем для
паломників і місцем тисячолітньої молитви. Київ - це місто, цінне для усього
християнства.
Доля Києва не залишає байдужими тих, хто зі сходу чи заходу дивиться щиро і
зі співчуттям на місто і його народ. Після Сараєво, після Алеппо ми не можемо
знову спостерігати за облогою великого міста. Жителі Києва просять про вияв
людяності, його культурна спадщина не може піддаватися ризику зруйнування.
Святість Києва для християнського світу заслуговує на повагу.
Закликаємо тих, хто приймає рішення, утриматися від застосування зброї у
Києві і оголосити про припинення вогню в місті, проголосити Київ відкритим
містом, не застосовувати проти його мешканців зброю, не оскверняти місто, до
якого прикута увага всього світу.
Нехай ці рішення приведуть до відновлення переговорів про мир в Україні.
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