Vojna v Ukrajini:
Izjava evropskih ekonomsko-socialnih
svetov
10. marec 2022
Ekonomsko-socialni sveti Evropske unije (EU), ki zastopamo različne akterje civilne družbe, želimo ob brutalnem in
neupravičenem vdoru ruske vojske v Ukrajino izraziti globoko zaskrbljenost, veliko ogorčenje in brezpogojno podporo
ukrajinskemu ljudstvu.
Po neuspešnih diplomatskih poskusih, ki so potekali vse do zadnjih ur pred napadom, smo pretreseni ob gledanju
posnetkov, ki so videti, kakor da so iz obdobja, za katero smo menili, da je končano; kolone tankov prečkajo mesta,
civilisti bežijo z bojišč ali se zatekajo v hodnike kijevske podzemne železnice. Zgodovina se ponavlja in poleg zvokov
škornjev in bomb slišimo tudi strah prebivalcev – tako na vojnem območju kakor tudi v skupnostih, naseljenih zunaj meja.
Za naše demokracije nista sprejemljiva niti invazija na Ukrajino niti možnost odprave njenih zakonitih institucij.
Odločno nasprotujemo temu neupravičenemu dejanju vdora v suvereno državo ter se želimo pokloniti pogumu in
odločnosti številnih akterjev ruske civilne družbe, ki nasprotujejo temu uničujočemu dejanju, s čimer ogrožajo tudi svojo
lastno svobodo.

Ker so takšne krize tudi trenutki resnice, izražamo priznanje moči in jasnosti evropskega odziva. Države članice in
institucije EU so se odzvale učinkovito, hitro in usklajeno. Tudi organizacije civilne družbe zdaj opravljajo obsežno nalogo
mobilizacije vseh sredstev na terenu. Poleg potrebnih političnih izjav ukrajinsko ljudstvo danes potrebuje učinkovito in
množično materialno podporo.
Globoko smo prepričani, da bo treba solidarnost ohranjati daljše obdobje ter da bodo pri tem morale sodelovati vse
države članice in vse evropske organizacije civilne družbe. Naše institucije so odločene, da bodo to storile. Za učinkovito
delovanje v demokraciji pa sta potrebni tako preglednost kakor tudi skladnost. To velja tudi za našo mednarodno krovno
organizacijo, Mednarodno združenje ekonomsko-socialnih svetov in podobnih institucij (AICESIS), ki mu zdaj predseduje
Državljanska zbornica Ruske federacije. Zbornica je svoje uradno stališče izrazila 5. marca 2022 v pismu, s katerim se
ne moremo strinjati.

Ob upoštevanju vse elementov uradnega ruskega stališča Državljanska zbornica Ruske federacije v svojem pismu
odgovornost za vojno prelaga na Ukrajino, česar nikakor ne moremo podpreti.
Pomembno je, da sveti in podobne institucije, ki so člani AICESIS, prva med njimi prav Državljanska zbornica Rusije,
zavzamejo jasno stališče glede spoštovanja mednarodnega prava, podprejo vrednote vladavine prava, temeljne
svoboščine in človekovo dostojanstvo, kar so glavne vrednote za razcvet civilne družbe.
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Zato bodo podpisnice te izjave, ki so članice Evropske unije in AICESIS, z današnjim dnem začasno zamrznile
vse dejavnosti v okviru AICESIS do sklica izredne generalne skupščine, za katero so se članice dogovorile, da
bo potekala 28. junija 2022 v Atenah v Grčiji. O tej pobudi naj bi razpravljali in jo pregledno izvajali skupaj z
vsemi sveti in podobnimi institucijami, članicami AICESIS, na vseh celinah po pravilih, ki urejajo delovanje
združenja.
Ne podcenjujemo razsežnosti vsakodnevnih težav in političnih pritiskov, ki bremenijo zagovornike vladavine prava,
temeljnih svoboščin in neodtujljivosti človekovega dostojanstva ter pravice ljudi do samoodločbe. Iskreno upamo, da se
bo predstavnik ruske civilne družbe zavzel za mir in dialog med ljudmi.
Na koncu naši sveti pozivajo voditelje evropskih držav in vlad, ki se bodo 10. in 11. marca 2022 sestali v Versaillesu, naj
se še bolj zavzamejo za poglobitev izgradnje Evropske unije in krepitev politik, potrebnih za povečanje njene odpornosti.
Do takrat skupaj podpiramo vse evropske in mednarodne sankcije, sprejete proti Ruski federaciji. Verjamemo, da je
zaradi dostojanstva danes treba uporabiti vsa sredstva in pošiljati vsa možna sporočila, da bi ljudem v Ukrajini zagotovili,
da v svojem boju proti zatiranju niso osamljeni ter da naše institucije in njihove organizacije civilne družbe stojijo za njimi
v tem temnem času za svetovni mir.

