
 

 

Варшава, 18 березня 2022 р. 

 

Резолюція Вченої ради № 171 

Інституту політичних досліджень Польської академії наук від 18 березня 2022 року 

про вторгнення Росії в Україну 

 

З 24 лютого 2022 року у безпосередній близькості від Польщі ми стали свідками подій, 

яких не було в Європі з моменту закінчення Другої світової війни. Три тижні тому 

авторитарна Росія, яка володіє ядерною зброєю, розпочала проти України війну 

з наміром скинути демократично обрану владу, позбавити її права вирішувати власне 

майбутнє та анексувати принаймні ті землі, які фактично були окуповані Росією 

з 2014 р. Вторгненням в Україну Росія порушила принципи міжнародного права, не 

лише відмовившись від дипломатичних кроків та розпочавши війну. Вбиваючи 

цивільне населення, Збройні сили Російської Федерації вчинили воєнні злочини та 

злочини проти людства, які повинні бути засуджені кримінальними трибуналами. 

Одним із головних напрямків досліджень у нашому Інституті завжди були 

незалежні з 1991 р. країни Східної Європи та Південного Кавказу. Ми вважаємо, що 

цей досвід, окрім природної для людини потреби ідентифікувати себе 

з переслідуваними, дає нам додатковие право висловити свій коментар. 

З огляду на події останніх трьох тижнів в Україні ми: 

– вимагаємо негайного припинення бойових дій та виведення російських військ 

з території України у межах 2014 р., 

– засуджуємо всі дії, які порушують права людини та результати демократичних 

виборів у прифронтовій та окупаційній зонах, та підтримуємо судовий розгляд винних 

українськими та міжнародними правоохоронними органами, 



 

 

– вимагаємо притягнення російської влади до відповідальності за людські та 

матеріальні втрати завдані Україні, а також виплати агресором повної компенсації 

постраждалим, 

– висловлюємо солідарність зі ставленням української влади та суспільства, яке 

демонструє виняткову рішучість у відстоюванні своєї свободи і незалежністі, 

– висловлюємо повагу тій частині російської громадськості, яка виступає проти 

війни, 

– підтримуємо діяльність польського суспільства на благо біженців з України. 

Особливу солідарність висловлюємо представникам наукового світу України. 

З багатьма із Вас у нас професійні і товариські відносини, а також дружба. Ми 

зобов’язуємось перед Вами, що надамо Вам особисту допомогу, та сподіваємося, що 

незабаром через різноманітні форми співпраці зможемо підтримувати Вас у відбудові 

інфраструктури наукового життя Вашої країни. 

 

 


