
Європейська Мережа 

Солідарність з Україною. Антивоєнна платформа 

Загальний консенсус 

Ми,  

спільнота громадських рухів, профспілок, організацій і партій з східної та західної 

Європи,   

є противниками війни і будь-якого прояву нео-колоніалізму в світі,  

маємо бажання розбудовувати мережу з підпорядкуванням «знизу вгору», яка 

буде повністю незалежною від будь-якого уряду  

ЗАДЛЯ 

1. Захисту незалежної і демократичної України! 

2. Негайного виведення російських військ з усієї території України. 

Покладення краю загрози ядерного удару, в умовах знаходження російського 

ядерного арсеналу у підвищеній бойовій готовності та бомбардування 

українських атомних електростанцій! 

3. Підтримки спротиву (озброєного і неозброєного) українського народу в своїй 

етнокультурній розмаїтості, направленого на захист свого права на 

самовизначення  

4. Скасування зовнішнього боргу України!  

5. Прихистку усіх біженців з України та інших країн без будь-якої дискримінації!  

6. Підтримки антивоєнного і демократичного рухів в Росії та гарантій статусу 

політичного біженця для опонентів Путіна та російських солдат, які складуть 

зброю (дезертирують)! 

7. Захоплення активів членів уряду Росії, вищого керівного складу держави та 

олігархів в Європі та по всьому світові; а також накладення фінансових та 

економічних санкцій – таким чином захищаючи беззахисних людей від дій, які 

можуть спричинити такі активи. 

Крім цього, ми також боремося разом з організаціями однодумцями з 

України та Росії задля досягнення наступних цілей: 

8. Глобального ядерного роззброєння. Проти воєнної ескалації та мілітаризації 

свідомості людей.  

9. За демонтаж військових блоків  

10. За те, щоб жодна допомога Україні не набула ознак і не кваліфікувалася як 

режим суворої економіки за стандартами МВФ та Євросоюзу   

11. Проти продуктивізму, мілітаризму та імперіалістичної конкуренції за владу та 

прибутки, які знищують наше довкілля, а також наші громадянські та 

демократичні права. 

По закінченні першої світової війни було засновано комітет МОП у справах 

свободи спільнот, який взяв собі як засадниче гасло такий вислів: 

«Довготривалий мир в усьому світі може утримуватися лише на засадах 

соціальної справедливості». Сьогодні, ми мусимо додати ще й екологічне 

правосуддя та верховенство права: ми боремося за мир і рівність, 

демократичні свободи, соціальну та кліматичну справедливість, які можна 

досягнути шляхом співпраці та солідарності між народами. 

Контакт: info@ukraine-solidarity.eu - www.ukraine-solidarity.eu   
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