
Саме сьогодні. І cаме ми. 
Як ми разом виступаємо за незалежну Україну 
 

Омід Нуріпур, співголова партії Союзу 90 / Зелених 

 

Лише рік тому, 24 серпня 2021 року, українці святкували 30 років незалежності та з 

надією дивилися в майбутнє. Сьогодні родинам доводиться ховатися від путінських 

бомб на станціяї метро та в підвалах. Сьогодні батьки втрачають своїх дітей у війні, яку 

Кремль розпочав проти всіх міжнародних законів. 

 

Тим не менш, сьогодні ми разом святкуємо День Незалежності, щоб показати що ми 

стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Перш за все, все політичне потребує чітких, сміливих та 

водночас виважених дій, базованих на людських цінностях та прагматизмі. Але жвава 

політика також потребує вагомих спільних знаків і символічних дій. Публічна 

демонстрація солідарності та спільне святкування української культури є яскравим 

виявом цього.  

 

#StandWithUkraine — це більше, ніж популярний хештег у соціальних мережах. Це те, 

що ми повинні втілювати в повсякденне життя в довгостроковій перспективі. Це не що 

інше, як захист наших цінностей і свободи. Бо саме на це Путін напав в Україні. 

 

Ні Україна, ні ЄС не повинні піддаватися шантажу Кремля. Продиктований мир був би 

не справжнім миром, а подальшим зміцненням безглуздої диктатури. Ми повинні 

підтримати Україну в її праві на самооборону. І ми повинні допомогти полегшити ії 

страждання. Страждання людей, які зазнали нападу в Україні або були змушені тікати з 

України. Страждання мільйонів людей на Глобальному Півдні, яким загрожує голод 

через наслідки змін клімату, пандемії коронавирусу, яку ще не подолано, і продовольчу 

кризу, яку російська загарбницька війна катастрофічно збільшила. І через це люди вже 

не знають, що дати їсти своїм дітям. 

 

Президент Путін розпочав війну однієї людини, яка порушує міжнародне право і проти 

якої ми разом повинні надалі виступати. Це стосується як демократичних партій 

Німеччини, так і співпраці з нашими європейськими та трансатлантичними країнами-

партнерами. І це стосується німецького громадянського суспільства. 

 

Німеччина прийняла понад 800 тисяч українських біженців, близько 40 відсотків з яких – 

діти. Це досягнення багатьох міст, які, як і Кассель, пропонують притулок тисячам 

українців. Але це також досягнення незліченних сімей у Німеччині, які відкрили свої 

квартири та будинки, щоб прийняти біженців. Так ми втілюємо нашу солідарність в 

життя, відстоюємо наші цінності та виступаємо проти Путіна та того, що втілює його 

режим. 

 

Ми віддаємо шану культурі та незалежності України, святкуючи разом з людьми з 

України. Концерт солідарності, який «Offen für Vielfalt» («Відкриті до різноманітності») 

проводять у Касселі, є гарним тому прикладом. Українська реперка Alyona Alyona, яка 

сьогодні виступає в Kulturzelt в Касселі, втілює сучасну, демократичну, молоду Україну. 



Українy, яка бореться за своє виживання. Яка захищає наші цінності – і на боці якої ми 

стоїмо. 

 

 


