
 
 

Німецько-Українське Товариство міста Кіля 

Пресова заява № 1/2023 

 

24-го лютого 2023 року виповниться рівно один рік нападу Російської федерації на вільну 

Україну – підступному й такому, що не можна виправдати жодною брехнею. 

Війна проти української демократії почалася не 2022 року, а ще 2014 – з незаконної згідно 

з міжнародним правом анексії Кримського півострова та інтервенції в Донецькому 

басейні. Однак дванадцять місяців тому вона набула непередбаченого багатьма людьми 

рівня жаху і поставила нашу планету на межу світового конфлікту. 

Кількість загиблих зростає щодня і обчислюється десятками тисяч, мільйони досі 

беребувають у біженстві. Незмінно тривають систематичне руйнування основ життя та 

сповнене ненависті знищення надбань української культури. 

Однак, ми й надалі дотримуємося нашої оцінки від 24-го серпня 2022 року, що 

московський режим вже зазнав стратегічної поразки у військовій, політичній та 

моральній площині. Опір української оборони та громадянського суспільства, а також 

постійна підтримка з-за кордону виявилися тією силою, яка може успішно протистояти 

навіть агресору, що використовує терористичні методи. 

Проте ми також дотримуємося нашої оцінки того, що поточні обсяги допомоги має бути 

розширено на всіх рівнях, щоб цю війну можна було якомога швидше завершити на 

умовах, які справедливими вважатиме саме українська сторона. 

Важливу роль тут відіграють також жести солідарності, тому ми хотіли б подякувати 

Ландтаґу землі Шлезвіґ-Гольштайн і особисто його президенту, пані Кристині Гербст, за 

організацію особливого заходу в першу річницю вторгнення. 24-го лютого 2023 року в 

Кілі також відбудеться хода солідарності, яка розпочнеться о 16:30 на Привокзальній 

площі та завершиться о 17:30 великим вічем на Ратушній площі. Ми як НУТ також 

братимемо в ньому участь і сподіваємось на те, що до нас доєднається багато людей 

доброї волі! 

Наприкінці, ми хотіли б послатися на наш лист від 14-го січня 2023 року, в якому 

представлено наші заходи допомоги за минулий рік і який можна знайти за 

посиланням https://dug-kiel.eu/assets/downloads/20230116-dankesbrief-ukrainisch.pdf. 

 

Правління НУТ м. Кіля 

 

Кіль, 23.02.2023 року, о 12-й годині 
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