
Дорогі співвітчизники,
На тлі зростання ризиків розгортання

широкомасштабного військового кон-
флікту в Європі колишні глави держав кра-
їн Європи та Близького Сходу підписали
спільний заклик до міжнародної спільно-
ти вжити дієвих заходів для запобігання
подальшій ескалації неоголошеної війни
Росії проти України.

Лист був надісланий Генеральному
секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, щоб
спонукати Організацію Об’єднаних Націй
застосувати весь свій вплив для протис-
тояння сучасній загрозі світовій безпеці й
миру і зупинити агресивні плани Росії.

Рішучість та відвага протистояти руй-
нуванню світового правопорядку

Ми, нижчепідписані колишні лідери та
представники громадянського суспіль-
ства країн Європейського Союзу, Балкан,
Східної Європи, Близького Сходу та Пів-
нічної Америки, висловлюємо спільну
тривогу з приводу стрімко наростаючої не-
безпеки широкомасштабного збройного
конфлікту, який загрожує суверенітету,
політичній незалежності, єдності й тери-
торіальній цілісності України.

Міждержавний конфлікт Росії з Ук-
раїною, який триває восьмий рік та при-
звів до незаконної окупації та спроби
анексії величезних частин території Ук-
раїни, становить важкий виклик міжна-
родному безпековому порядку.

Гуманітарна ціна конфлікту є вкрай
сумною. Лише військові дії забрали жит-
тя 14 тисяч осіб, поранено понад 25 тисяч,
а понад 1,4 мільйона людей були змуше-
ні покинути свої домівки. Масові та сис-
темні порушення прав людини калічать
життя мільйонів українців, які залиша-
ються на окупованих територіях.

На жаль, міжнародне співтовариство
до сьогоднішнього дня не змогло знайти
вирішення для цього конфлікту за допо-
могою наявних механізмів міжнародного
права. Особливо непокоїть те, що міжна-
родні організації, яким надано повнова-
ження підтримувати мир у всьому світі, не

змогли забезпе-
чити виконання
засадничих норм
міжнародного
права, без яких
не можуть існу-
вати мир, безпека
та процвітання.

В н а с л і д о к
цієї неспромож-
ності захистити
м і ж н а р од н и й
правопорядок,
ми спостерігає-
мо подальшу
дестабілізацію в
регіоні, зростан-
ня ризиків для
безпеки всього
європейського

континенту та нові глобальні загрози для
миру.

Ми б’ємо на сполох щоб запобігти роз-
гортанню незворотного руйнівного сце-
нарію. Уроки гіркого досвіду двадцятого
століття повинні спонукати кожного при-
святити всі зусилля задля того щоб зупи-
нити ескалацію конфлікту. В наших спіль-
них інтересах підтримувати міжнарод-
ний правопорядок, який грунтуватиметь-
ся на правилах, позаяк лише за таких
умовах може посилюватися захист прав
людини та зміцнюватись національний
суверенітет й територіальна цілісність,
як це закріплено в Статуті ООН.

Сьогодні світ не сліпий. Ми можемо
відрізнити правду від брехні. Ми маємо
мудрість бачити катастрофічні наслідки
шляху руйнування для нашого майбут-
нього. І ми повинні бути сповнені рішу-
чості протистояти сучасним загрозам
миру у всьому світі.

Україна, як країна-засновниця Орга-
нізації Об’єднаних Націй та держава, кот-
ра зробила один із найбільших внесків у
глобальний мир і безпеку, добровільно від-
мовившись від третього за величиною
ядерного арсеналу в світі, повинна отри-
мати повну підтримку з боку міжнародної
спільноти.

Щоб продемонструвати свою відда-
ність миру, безпеці та справедливості,
наші уряди повинні вжити рішучих і своє-
часних дій для відновлення миру та без-
пеки в Україні та захистити заснований на
правилах міжнародний порядок, котрий
грунтується на принципі рівності суве-
ренних націй, засудженні спроб створити
сфери впливу та відстоюванні прав людини
як основи миру й стабільності.

Наші уряди повинні створювати умо-
ви, за яких підтримуються фундамен-
тальні принципи міжнародного порядку. У
нас є інструменти, і ми повинні ними ко-
ристуватися. Настійне дотримання між-
народного права може стати серйозним
стримуючим фактором для будь-яких аг-
ресивних суб’єктів, які переслідують злов-
мисні плани, намагаючись змінити наш
світ.

Ми закликаємо лідерів Сполучених
Штатів, Європейського Союзу, країн G20
сформувати єдиний фронт у час безпре-
цедентного виклику глобальному миру
та безпеці.

Ми також закликаємо міжнародне
співтовариство надати матеріальну, фі-
нансову та військову допомогу уряду Ук-
раїни для законного захисту від російської
агресії .

Усі наші нації відчують важкі наслід-
ки від демонтажу чи послаблення міжна-
родного правопорядку. Якщо ми хочемо,
щоб світ процвітав в атмосфері глобаль-
ної безпеки й миру, ми повинні відкину-
ти будь-які спроби підриву засадничих під-
валин сучасного міжнародного правопо-
рядку.

Ми повинні знайти рішучість та смі-
ливість протистояти будь-яким порушен-
ням міжнародного права. Забезпечуючи
мир і стабільність в Україні, та захищаю-
чи її територіальну цілісність, наші уряди
також захищатимуть безпеку й мир на
всьому європейському континенті та за
його межами. Це допоможе зробити світ
безпечнішим для усіх.
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