
Solidarita levice s Ukrajinou 

Rusko 24. února zahájilo nezákonnou a ničím neodůvodněnou vojenskou invazi do suverénního a 

nezávislého státu - Ukrajiny. My, pokrokové politické strany Ukrajiny, Litvy, Finska, Česka, 

Rumunska a Polska (...), tuto agresi důrazně odsuzujeme, neboť nerespektuje hodnoty, které 

zastáváme. 

Kategoricky odmítáme takové uspořádání, v němž silnější vnucuje silou svou vůli slabšímu, a právě 

tak je třeba vnímat agresi Moskvy. Ukrajinský lid má základní právo žít svobodně, volit si své vůdce 

a vládnout si sám. Budoucnost Ukrajiny by měla záviset pouze na jejich svobodném a nezávislém 

rozhodnutí. Proto s hrdostí a odhodláním vyjadřujeme svou solidaritu s ukrajinským lidem v jeho 

boji za důstojnost a suverenitu. 

Tato solidarita nesmí zůstat prázdným heslem. Tváří v tvář této nevyprovokované agresi potřebuje 

Ukrajina pomoc, aby se ubránila ruským silám a zajistila bezpečnost svých občanů. Vyzýváme vlády 

našich zemí a Evropskou unii, aby poskytly veškerou potřebnou pomoc. Podporujeme mimo jiné 

vyslání vojenského vybavení, poskytnutí vody, potravin a lékařské pomoci pro civilní 

obyvatelstvo a mobilizaci všech možných diplomatických kanálů k vytvoření humanitárních 

koridorů pro evakuaci lidí a dodávky materiálních prostředků. 

Naše solidarita se projevuje také tím, že se připojujeme k požadavkům ukrajinského hnutí Socialnij 

Ruch a ukrajinských odborů. Ukrajina je zatížena obrovským zahraničním dluhem a na jeho obsluhu 

vynakládá přibližně 10-15 % HDP. Mezinárodní půjčky, včetně půjček od MMF, byly poskytnuty 

pod podmínkou snížení sociálních výdajů a jejich splácení nutilo, aby lidé šetřili na základních 

potřebách a byla zavedena úsporná politika v základních odvětvích ekonomiky. V současné situaci 

bude stát potřebovat zdroje na ochranu civilního obyvatelstva, zajištění bydlení pro vysídlené osoby 

a léky pro zraněné. Ukrajina se musí zbavit břemene vnějšího dluhu a destruktivního neoliberálního 

tlaku. Proto vyzýváme Evropskou centrální banku, aby převzala náklady na jeho obsluhu. 

Musíme i nadále věnovat pozornost osudu všech uprchlíků, kteří do našich zemí prchají před válkou 

na Ukrajině. Naše vlády musí nést odpovědnost za to, aby se všem uprchlíkům dostalo stejných 

práv a zacházení jako jejich občanům pokud jde o pracovní podmínky, přístup k bydlení a 

vzdělání, stejně jako ke zdravotní péči nebo jiným veřejným službám. V této souvislosti vyzýváme 

Evropskou unii, aby projevila solidaritu a poskytla finanční podporu na posílení systémů sociální 

ochrany v zemích, které přijímají uprchlíky. 

Zároveň musíme zajistit, aby byl vyvíjen neustálý tlak, který donutí Rusko zastavit agresi a 

stáhnout své síly z ukrajinského území. Evropská unie a její členské státy musí jednat rozhodně a 

bez ohledu na obchodní zájmy a lobbování. Vyzýváme ke konfiskaci majetku ruských oligarchů v 

Evropě a jeho převedení na ukrajinský stát. Požadujeme také vyloučení Sberbank a Gazprombank ze 

systému SWIFT a okamžité zastavení dovozu fosilních paliv z Ruska do Evropské unie. Věříme, že 

dopad těchto sankcí na naše energetické systémy můžeme využít jako příležitost k urychlení 

přechodu na zelenou a spravedlivou energetiku. 


