
UKRAINE SOLIDARITÉ FRANCE
Réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre

MANIFESTATION  
Vers l’ambassade de Russie

SAMEDI 23 AVRIL : 14 h 30 
Esplanade des Droits-de-l’Homme

 

(M° Trocadéro)

Á la veille du second tour de l’élection présidentielle en France,  
la guerre de destruction de l’Ukraine aura deux mois.

Dans toute l’Europe, avec des organisations ukrainiennes, polonaises, russes, le réseau européen 
SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE ET CONTRE LA GUERRE appelle à manifester pour :

•	
l La défense d’une Ukraine indépendante et démocratique.

l  Le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien.

l L’arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d’alerte  
 des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes.

l  Le soutien à la résistance (armée et non armée) du peuple ukrainien dans sa diversité, 
 en défense de son droit à l’autodétermination.

l  L’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine.

l  L’accueil sans discrimination de tous les réfugié.e.s d’Ukraine et d’ailleurs.

l  Le soutien au mouvement antiguerre et démocratique en Russie et  
 la garantie du statut de réfugié.e politique aux opposant.es à Poutine  
 et aux soldats russes qui désertent.

l  La saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires  
	 et	des	oligarques	russes	en	Europe	et	dans	le	monde,	et	des	sanctions	financières	 
 et économiques – en protégeant les populations.

Nous invitons toutes les organisations, toutes celles et tous ceux qui veulent agir contre la guerre 
et contre Poutine, à participer tout.es ensemble nombreuses et nombreux  à cette manifestation !

Á l’appel du réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre, auquel participent : A Manca - Association auto-
gestion - Aplutsoc - ATTAC France - Cedetim - Club Politique Bastille - Éditions Syllepse - Émancipation Lyon 69 - Ensemble ! 
- Entre les lignes entre les mots - Fondation Copernic - Forum civique européen – FSU 03 - Gauche démocratique et sociale - 
L’Insurgé - Les Humanités - Mouvement national lycéen - Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) - PEPS Pour une écologie populaire 
& sociale - Rejoignons-nous - Réseau syndical international de solidarité et de luttes - Réseau Penser l’émancipation -  
Union syndicale Solidaires …       

CONTACT : ukrainesolidaritefrance@solidaires.org



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   


