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Кремлівський режим розширює свою агресію проти України, яка є суверенним членом ООН. Сьогодні 

вранці Росія розпочала військовий наступ по всьому фронту, провели ракетні атаки Києва. Попередні 

погрози та шантаж російського режиму шляхом зосередження численних військових сил на кордонах 

України, блокування українських портів військовими кораблями, введення сил агресора на території, 

раніше силою відірвані від України, визнання їх російським режимом відокремленими від України, 

обстріли населених пунктів, кібератаки на інфраструктуру України – усі вони не лише порушували 

міжнародне право, Статут хартії ООН та інші зобов’язання Росії, вже й тоді відповідали прийнятому 

хартією ООН визначенню агресії  . Війна Росії проти України є міжнародним злочином, який ООН та 

інші міжнародні інституції мають негайно припинити, суворо попередити агресивні акти та 

запровадити нестерпні санкції проти агресора. 

 

Проте західні країни та інші члени ООН, а також інші міжнародні організації досі уникали назвати дії 

Кремля кримінальними та вжиття адекватних дій проти агресора. Країни Заходу обмежилися 

неефективними, демонстративними санкціями і лише заохочували Кремль до розширення агресії, 

компрометували ООН, ЄС і НАТО, віддали Україну на свавілля агресора. Така ситуація 

фундаментально підриває довіру до міжнародного порядку та безпеки. Західні лідери лише 

символічно підтримали Україну, але своїми заявами у своїй дійсності допомогли Кремлю створювати 

паніку в країні, дестабілізувати її політичну та економічну систему. Хоча словами говорилось, що у 

разі поширення агресії Росія зазнає «катастрофічних» санкцій, реальних втрат зазнала лише жертва 

агресора – Західні дипломати були переселені з  української столиці, призупинялись міжнародні 

рейси, порушувались міжнародні економічні угоди України, іноземні інвестиції та фінанси, 

знищувались нормальні перспективи бізнесу, підривались доходи держави та її громадян. 

 

 

Союз Нації і справедливості засуджує агресію Кремля проти України, його неоголошену злочинну 

війну, солідаризується з українськими братами, підтримує свободу, незалежності та територіальну 

цілісність України. Ми обурені нерішучістю  міжнародних організацій, західних країн, які називають 

себе демократичними, у запобіганні міжнародним злочинам Кремля та захисту України від агресії. 

Так звані лідери демократичного світу таємно від своїх громадян намагалися домовитися з агресором 

і навіть допомагали йому тиснути на Україну поступитися, замість запобігти війні. Історія вчить, що 

такі домовленості не зупиняють агресію, не можуть гарантувати мир. Поступки агресору і зрада його 

жертви призводять до всесвітньої трагедії. 

 

Хоча США та інші західні країни мали важелі впливу для запобігання агресії, вони не використали їх 

(санкції щодо міжнародних розрахунків і транзакцій Росії, заморожування російських резервів, 

скликання позачергової асамблеї ООН з засудженням агресії Росії, військова мобілізація НАТО та 

реальне посилення у Східній Європі, відкликання дипломатів з Москви тощо.). 

 



Ми закликаємо політиків і громадян Литви та всіх дружніх країн, усіх людей, які люблять свободу і 

мир, поважають права суверенних держав і гідність націй захищати Україну, заохочувати свої країни 

надавати значну економічну та військову допомогу, запобігати агресії та реальними діями стримувати 

режим від війни в сусідній країні, від війни в Європі. 

 

Закликаємо лідерів Заходу, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій усвідомити велику історичну 

відповідальність, яку вони тепер мають. Майбутні покоління не пробачать вам ваше лицемірство і 

слабкість духу. 

 

Звертаємось до лідерів європейських країн, країн НАТО та інших членів ООН, а також громадян, 

політичних та громадських організації до об’єднання та співпраці для досягнення наступних цілей: 

 

1. Визнати Росію агресором і окупантом, який вчиняє злочин проти міжнародного миру. 

2. Жорсткі та ефективні санкції застосувати до агресора негайно, не чекаючи, поки він призупиниться 

або щось пообіцяє. 

3. Зупинити членство Росії в Організації Об'єднаних Націй, Хартію якої вона грубо порушила, а також у 

всіх інших міжнародних організаціях. 

4. Відкликати з Росії дипломатів, які засуджують злочин російського режиму. 

5. Надати обороні України ефективну військову допомогу НАТО, мобілізувати військові ресурси країн 

НАТО для припинення та запобігання війні в Європі.  

6. Негайно запросити Україну до НАТО та ЄС. 

7. Беззастережно вивести російські війська з Донецької та Луганської областей, а також з Криму, 

повністю відновити територіальну цілісність України та функціонування її Конституції на окупованих 

Росією територіях. Вивести російські війська з Білорусі, негайно вивести війська з кордонів України та 

демілітаризувати Калінінградську область. 

8. Поки Росією не буде виконана вимога 7 , ввести Росії повне економічне та фінансове ембарго, 

призупинити транзит Росії до Калінінградської області, запровадити санкції проти президента Росії та 

всіх інших вищих посадових осіб російського режиму, продовжуючи при цьому всі інші санкції, 

прийняті до цього часу. 

9. Зобов’язати Росію відшкодувати Україні завдану шкоду. Розпочати порушувати міжнародне 

кримінальне провадження проти російського режиму. 


