
 

Комюніке Європейської громадянської асамблеї. 

Вторгнення Росії в Україну 

Європейська громадянська асамблея (AEC HCA-France) разом із усіма своїми 

партнерами в українському громадянському суспільстві найрішучішим чином засуджує 

вторгнення в Україну російської армії 24 лютого 2022 року за наказом Володимира 

Путіна. 

Це «злочин агресії», який визначається статутом Міжнародного кримінального суду 

(стаття 8-біс), та порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 

року. З початку наступу армія вторгнення вже була винна у численних військових 

злочинах. Правляча диктатура в Білорусі активно сприяла цій операції. 

Цей напад супроводжується галюцинаторною та параноїдальною військовою промовою 

президента Російської Федерації, яка стверджує, що він втрутиться, щоб «відреагувати 

на загрозу з Заходу», щоб попередити про так званий «геноцид російськомовного 

населення України» та з явною метою знищити українську державу та її лідерів, 

кваліфікованих як «нацисти» чи навіть «наркомани». 

Ця агресія вже призвела до сотень загиблих та тисяч поранених внаслідок численних 

бомбардувань. Вона змушує мільйони людей бігти, і понад мільйон осіб вже покинули 

країну, щоб знайти притулок у сусідніх державах. 

З моменту свого створення у 1990 році Європейська громадянська асамблея співпрацює 

з громадянськими рухами в Європі та, зокрема, в Україні та Росії. Після анексії Криму 

Росією та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році AEC підтримує 

українське громадянське суспільство. Вона є членом європейської платформи CivilM+, 

де, разом з українськими та російськими асоціаціями, знаходяться організації з 

Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі та ін. Підтримує тісні зв'язки з 

правозахисними НУО в Україні та Росії: гуманітарними, соціальними, культурними. 



Опір українського народу та його законних національних та місцевих органів влади 

перед обличчям цієї агресії має бути рішуче підтриманий. AEC підтримує українське 

громадянське суспільство, зокрема його партнерські асоціації та всіх наших друзів. 

Підтримка антивоєнного руху в Росії також необхідна. Це виражається у різних формах, 

незважаючи на поліцейські та судові репресії, блокування ЗМІ та державну пропаганду. 

Поширення інформації серед населення Росії є вирішальним чинником припинення 

агресії. 

Вкрай важливо домогтися припинення вогню та виведення всіх російських та 

білоруських збройних сил з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, 

що є обов'язковою умовою для будь-яких переговорів. Тільки тоді з’явиться нагода 

будувати міцний мир, що базується на реальних механізмах колективної безпеки  

Європи, з урахуванням інтересів та побоювань всіх держав, усіх народів, що не було 

зроблено, незважаючи на сподівання та обіцянки початку 1990-х років після закінчення 

поділу континенту на два блоки. 

Не менш важливим є посилення санкцій проти економічних та фінансових інтересів 

російських лідерів та близьких до влади кіл і вимагати виведення французьких 

інвестицій з Росії. 

Але що найважливіше сьогодні, то це підтримка українського народу, російських 

прихильників миру і, звичайно ж, організація прийому біженців у найкращих умовах, а 

також допомога людям, які переміщені внаслідок цього конфлікту. З цього приводу AEC 

разом з багатьма об'єднаннями, які підтримують мігрантів та біженців, протестує проти 

дискримінації, що спостерігається на кордонах щодо осіб, які не входять до Євросоюзу 

та мешкають в Україні, і проти негідних виступів окремих політичних діячів або ЗМІ, у 

тому числі у Франції, які, абсолютно нехтуючи Женевськими конвенціями, проводять 

одіозне «сортування» між «хорошими біженцями» українцями та «поганими 

мігрантами», що абсолютно суперечить принципам, які ці люди та інституції повинні 

відстоювати. 

Разом з багатьма громадянськими та правозахисними організаціями у Франції 

Європейська громадянська асамблея сьогодні повністю віддана ініціативам солідарності 

та закликає, зокрема, приєднатися до демонстрацій, організованих в Парижі та багатьох 

інших містах. 

 

 


