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Німецько-Українське Товариство міста Кіля 

Пресова заява № 2/2022 

 

Сьогодні, 24-го серпня, минає рівно 31 рік відтоді, як Україна вільним парламентським 

рішенням змогла відновити свою державну незалежність. Ця днина, що її відзначають як 

державне свято, завжди надавала Україні нагоду дивитись у майбутнє з оптимізмом. 

Адже попри всі невдачі країна кожного разу могла із впевненністю у собі споглядати 

свої досягнення, як-от живе громадянське суспільство, демократичні вибори та 

самостверджена свобода преси.  

Проте, сьогодні також минає рівно шість місяців відтоді, як Україна зазнала нападу з 

боку Російської Федерації. Рівно шість місяців, день за днем розташована в центрі 

Європи країна систематично знищується усіма видами озброєнь від стрілецької зброї і 

тяжкої артилерії аж до балістичних ракет – то з рідного чи чужого неба, то зі своєї чи 

закордонної землі, то з поверхні чи глибин моря. 

Ціла низка населенних пунктів від сіл до великіх міст лежить у руїнах, чимало 

культурних скарбів втрачено безповоротно, маємо десятки тисяч вбитих та полеглих на 

фронті, мільйони вигнаних, депортованих та біженців. Світ став свідком незнаного досі 

атомного шантажу, жахливих військових злочинів та обурливих звірств на поневолених 

землях. 

Однак, Україна продовжує жити. Багатомовна, багатоетнічна та багатоконфесійна 

українська нація довела всім тим, хто її заперечував чи бажав ліквідувати її протягом 

кількох днів, що вона існує. Ба більше: ще задовго до війни вона змогла побудувати 

повноцінні дієві державні установи, за допомогою яких громадяни спроможні захищати 

себе та свої права від надсильного ворога. Мільйони людей у всьому світі, зокрема у нас 

в Німеччині, простягнули руку допомоги біженцям, чимало товариств на кшталт нашого 

надають гуманітарну допомогу тут та в Україні, багато країн надсилає зброю для 

оборони. 

Московський режим вже зазнав стратегічної поразки у військовій, політичній та 

моральній площині. Але Україна ще не перемогла, її боротьба за виживання і надалі 

вимагатиме, на жаль, чимало жертв. Тому ми як люди, товариства, суспільства, держави 

та міжнародні організації повинні своєю безумовною підтримкою України наближати до 

неї мир. 

 

Правління НУТ м. Кіля 

 

Кіль, 24.08.2022 року, о 14-й годині 

 


