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Заява – 1 грудня 2019 р. 

 

Зупиніть російську агресію проти України!  
СКУ закликає до миру, але не будь-якою ціною  

Напередодні зустрічі очільників України, Німеччини, Франції та Росії 9 грудня в Парижі для 
переговорів у «нормандському форматі», Світовий Конґрес Українців (СКУ) знов підкреслює 
позицію, що Росія повинна бути примушена припинити збройну агресію проти України. Вже 
більше 5 років Росія та її найманці ведуть криваву війну проти України, здійснивши вторгнення 
та окупацію частини Донбасу на сході України. Війна Росії проти України вже призвела до понад 
13,000 вбитих, понад 30,000 поранених та понад півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб 
і триває до сьогодні.   

СКУ закликає Німеччину, Францію, Україну та її союзників дотримуватись чіткої та 
однозначної позиції про те, що:  

1) жодні вибори не можуть відбуватися на окупованих Росією територіях Донецької та 
Луганської областей до тих пір, поки всі російські війська, найманці, зброя та 
матеріальні засоби не будуть виведені з української території, поки Україна не поверне 
повний контроль української сторони на українсько-російському кордоні, поки не пройде 
достатній період нормалізації для відтворення демократичних інститутів, та поки 
вимушені переселенці з Донбасу не зможуть мирно  повернутися до своїх домівок. 

2) визначений Конституцією України стратегічний курс України щодо євроатлантичної 
інтеграції та НАТО є незворотнім та незмінним. 

3) міжнародні санкції проти Росії повинні бути посилені та розширені, поки Росія не деокупує 
суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей. 

4) не може бути жодних прямих переговорів з лідерами підконтрольних Росії терористичних 
організацій так званих Донецької та Луганської Народних Республік («ДНР» та «ЛНР»). 

5) Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та 
виплату репарацій всім постраждалим від війни проти України та від збиття малайзійського 
літака рейсу MH17. 

Будь-які поступки щодо цих «червоних ліній» пошкодять суверенності української держави, 
безпеці в Європі та призведуть до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія. 
Формула «миру будь-якою ціною» легітимізує сили закордонної окупації в  Україні, створить 
тривалий розкол у країні, та відірве Україну зі шляху євроатлантичної інтеграції.  

 «Ми глибоко стурбовані тим, що переговори «нормандського формату» в Парижі можуть бути 
скеровані своєкорисливими інтересами різних сторін. Отже, ми закликаємо до того, щоб 
переговори щодо миру в Україні відбувалися прозоро та за участі всіх сторін, що дозволить 
Україні захистити інтереси своєї держави та народу», - зазначив Президент СКУ Павло Ґрод. «Ми 
закликаємо лідерів «нормандської четвірки» створити чітку дорожню карту та часові рамки для 
відновлення миру та понесення Росією відповідальності за відбудову зруйнованого війною 
регіону та виплату репарацій сотням тисяч українців, які постраждали від безглуздої російської 
війни проти України». 
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Statement – December 1, 2019 

 

Stop Russia’s aggression against Ukraine! 

UWC calls for peace - but not at all costs 

As the leaders of Ukraine, Germany, France and Russia prepare to meet on December 9, 2019, in Paris 
for their Normandy Format talks, the Ukrainian World Congress (UWC) reiterates its position that 

Russia must be compelled to end its military aggression against Ukraine. For more than five years, 

Russia and its proxies have been waging a bloody war against Ukraine, having invaded and occupied 
parts of Ukraine’s eastern Donbas region, after annexing Crimea in 2014. Russia’s war in Ukraine has 

resulted in over 13,000 deaths, 30,000 wounded and 1.5 million internally displaced people, and it 

continues to this day. 

The UWC calls upon Germany, France, Ukraine and its allies to maintain a clear and unequivocal 

position that: 

1) No elections can take place in the Russian-occupied territories of the Donetsk and Luhansk oblasts 
until all Russian troops, mercenaries, weapons and materiel are withdrawn from Ukrainian territory, 

Ukraine regains complete control of the Ukrainian side of the Ukraine-Russia border, a reasonable 

normalization period will allow for the reestablishment of democratic institutions and the displaced 

residents of the Donbas region are allowed to peacefully return to their homes. 

2) Ukraine’s strategic course for Euro-Atlantic and NATO integration, as set out in Ukraine’s 

Constitution, is non-negotiable and immutable. 

3) International sanctions on Russia must continue to be strengthened and expanded until Russia de-

occupies the sovereign Ukrainian territory of Crimea and parts of the Donetsk and Luhansk oblasts. 

4) There can be no negotiations with the leaders of the Russia-controlled terrorist organizations of the 

so-called Donetsk and Luhansk People’s Republics (DNR and LNR).  

5) Russia bares full responsibility for rebuilding war-torn Ukraine and paying reparations to all affected 

by their war against Ukraine and downing of Malaysian airliner MH17. 

Any concessions on these “red lines” will seriously impair the sovereignty of the Ukrainian state, 

security in Europe and cause civil strife within the country – which is exactly Russia’s intent. A “peace 

at all cost” formula will legitimize the foreign occupying forces in Ukraine, create lasting divisions in 

the country, and divert Ukraine from its path to Euro-Atlantic integration. 

“We are deeply concerned that the upcoming Normandy Format talks in Paris could be guided by the 
self-serving interests of different parties. As such, we call on Ukraine’s peace negotiations to take place 

in a transparent manner with the participation of all parties that will enable Ukraine to protect the best 

interests of its state and people,” stated UWC President Paul Grod. “We call upon the Normandy Four 
leaders to establish a clear road map and timelines for peace, and Russia’s liability to rebuild the war-

torn region and pay reparations to the hundreds of thousands of Ukrainians who have suffered from 

Russia’s senseless war against Ukraine.” 
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