
Prehlásenie za slovenskú menšinu v ČR k vojne na Ukrajine        4. 3. 2022 

 

Zatiaľ čo nad nami z modrej oblohy svieti jasné slnko, z temnoty mrakov od 
severu, východu a juhu Ukrajiny boli vypustené nástroje beštií ľudských myslí. 
Prejavujú sa démoni krutosti, ktorí otvárajú bránu do sveta veľkého utrpenia. 

Celý svet sa v posledných dňoch stal svedkom nebývalej agresie ruskej armády 
v susednom suverénnom štáte – Ukrajine. Vedenie Ruska sa pokračujúcou 
vojenskou inváziou dopúšťa zločinu proti mieru, ľudskosti a porušuje tým celú 
radu medzinárodných zmlúv. Z oklamaných vojakov robí banditov a zlodejov 
–  vrahov nevinných ľudí a ničiteľov vybudovaných domovov. Zo svojich 
obyvateľov sa snaží urobiť mlčiace, neinformované a poslušné stádo. Teší sa 
z „prezidentov vlastizradcov“. Kto nie je s ním, je automaticky vnímaný ako 
„západný  nepriateľ“. 

Cieľom jeho útokov sa stala predovšetkým pravda, potom civilisti, nemocnice, 
škôlky a ďalšie budovy, ktoré rozhodne nie sú vojenskými objektmi.  Dnes 
dokonca podnikli útok na jadrovú elektráreň. To nemá v histórii obdobu. 
Svedectvá o krvavých a vražedných udalostiach ruskej armády dokazujú, že sú 
páchané vojnové zločiny. Netvori v ľudskej podobe posielajú nevinných ľudí 
na smrť.  

Bolesť a utrpenie našich východných bratov v nás prebúdza súcit, ktorý sa 
budeme snažiť všemožne prejaviť potrebnou pomocou.  

Priestor ľudskej bytosti by mal byť určitým spôsobom „posvätný“. Nikto ho 
nemá právo takto narušovať. 

Každý človek potrebuje ľudskú lásku a má právo na pokojnú slobodu. Pretože 
zákon k láske, súcitu a mieru je zapísaný v kóde ľudského života. 

Ruskí agresori sa porušením týchto zákonov odsudzujú k izolácii od zdroja 
bytia. Môžu ešte zmierniť následky svojej agresie.  Vyzývame ich preto, aby:  

1) Okamžite stiahli ruské vojská z Ukrajiny. 
2) Vrátili územie Ukrajiny, ktoré Rusko barbarsky dobylo vrátane polostrova 

Krym a oblastí v Luhanska a Donecka. 
3) Poskytli Ukrajine rozsiahle reparácie, ktoré umožnia obnoviť štát po vojne, 

ktorú vyvolalo Rusko. 
4) Poskytli garancie nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. 
5) Okamžite umožnili humanitárnu pomoc obetiam tejto vojny. 
6) Zbavili imunity ruského prezidenta Vladimíra Putina a všetkých ďalších 

zodpovedných osôb, aby mohlo prebehnúť nezávislé a objektívne 
posúdenie vojnových zločinov na Ukrajine pred Medzinárodným trestným 
sudom v Haagu.  

 

Ste v našich srdciach.  Slobodu Ukrajine! 


