English / українська / русский
Foundations for Freedom statement on Russia’s war with Ukraine – 21 March 2022
This is a collective statement by the current Board of the INGO Foundations for Freedom
(F4F).
1. First and foremost, we condemn the unprovoked and unjustified war that Russia
unleashed against Ukraine, which began with the illegal annexation of Crimea in 2014,
fomenting and secretly supporting separatist movements, constantly seeking to
destabilise Ukraine and gain control over it. The hybrid war became a full-blown military
assault on February 24th 2022 and now includes Russian military committing war
crimes daily by shelling/bombing civilian infrastructure, killing civilians, the same
strategy that was used in Chechnya and Syria. Even during war, the rules of war and
international humanitarian law must be respected and complied with by all sides. The
Russian military has also been hindering humanitarian and evacuation efforts. This
must stop. We call for an immediate ceasefire, withdrawal of all Russian troops and
adherence by Russia to Ukraine’s territorial integrity and sovereignty, assistance for
humanitarian efforts and the end of this senseless and terrible war. 141 nations voted
for this and only 5 voted against it. We also call for immediate investigations and
prosecutions of those who initiated this war, promoted it and implemented it, including
the commission of war crimes.
Ukrainians

2. Our priority right now is to support Ukrainians to survive, those resisting at home and
those who have fled danger. There are many initiatives already, from military to
humanitarian support. With donations, we encourage funding small, trusted initiatives
where your money will go directly to help Ukrainians. Big organisations can be
bureaucratic and your donation to them may not be as quick, effective or efficient.
•
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Direct donations to Foundations for Freedom through IofC1:
https://www.iofc.org/en/we-can-all-help-ukraine
Direct donations and fundraising campaigns (e.g.
https://helpukraineonline.com , https://savelife.in.ua/en.
Awareness-raising and advocacy (e.g. protests, petitions, letters to local
politicians, media interviews) https://t.me/ukrainenowenglish,
https://heylink.me/ukrainer, https://www.instagram.com/withukraine
Information gathering and coordination (e.g. determining needs of Ukrainians,
linking them up with support opportunities) - https://ua-aid-centers.com ,
https://razom-ua.com/en-gb , https://helpukraineonline.com ,
https://www.uatalents.com)
Hosting or supporting Ukrainian refugees - e.g. https://ukrainetakeshelter.com
, https://pomagamukrainie.gov.pl/#section2 , https://www.gov.pl/web/ua-en ,
https://dopomoga.gov.md/#useful-links , https://dopomoha.ro/en
Disseminate this centralised resource: https://supportukrainenow.org

If you decide to financially support F4F, please let us know how you would like us to spend these funds:
protective needs of Ukrainians involved in fighting (helmets, equipment, medical supplies, etc); humanitarian
needs; operational support of F4F; or a cause of your own choosing.

We acknowledge that people are often keen to help or give advice but suggest
checking with Ukrainians first whether they want help and what kind. Sometimes it’s
better just to listen and provide empathic support, at other times - actions are very
important to complement thoughts and prayers.
3. We want to emphasise that Ukrainians right now are going through hell, literally and
metaphorically, it is normal for them to feel strong emotions, including hatred. It is
healthy and can help to act, to survive. We must not try to suppress this for the sake
of our own calm and peace but react with compassion and acceptance. Emotions that
are constructively channelled now will minimise long-lasting psychological trauma. We
call for ‘saying things how they are’ and not softening language to feel more
comfortable or diplomatic. We do not promote hysteria but honesty and respect for the
horrific suffering Ukrainians are living through now.
4. We see and value the amazing international support for Ukraine and solidarity in
condemning the Russian government. The international community must continue
putting pressure on the Russian government to ensure that such bullying and
aggression has no place in the future world order in the 21st century.
5. We acknowledge the heroism and self-sacrifice of all Ukrainians who have been forced
to defend their home or have been caught up in the violence. We pay respect to anyone
who has lost their life in Ukraine as a result of this war, may they rest in peace. We
also acknowledge those Ukrainians who lost their houses, jobs, normal and peaceful
routines and are suffering trying to figure out their new tomorrow.
Russians
6. We acknowledge that many Russian soldiers are young conscripts, many soldiers
were misled and might not want to fight in this war. We support any Russian soldiers
who refuse to fight or who defect and call on others to do the same. Every soldier also
has a right and a duty not to follow orders if they believe that those orders will result in
war crimes.
7. We acknowledge that there are different categories of Russian people and do not
support a blanket condemnation of all Russians. However, we want to emphasise our
position that Russian citizens have a responsibility for their government, even if
democracy no longer works in their country. There are millions of you and you cannot
all be silenced. We praise all those Russians who have not been silent for many years
and aren’t silent today, who attended and continue attending protests, continue
activism for the respect of democracy and human rights, and who have paid with their
freedom and sometimes their lives. We must do what we can to support them to
achieve real change in their country, which will have a global impact.
8. Many Russians are either unaware of the horror currently being inflicted by their
government or are under an illusion created by the Kremlin’s powerful propaganda
machine. Wake up. Break through the propaganda with critical thinking, bring the truth
to others. Don’t be afraid to act and believe that you can change things. Demand rights
and freedoms, know that water wears away a stone. Take responsibility for your future.
The time to be apolitical is over. You have blood on your hands.
9. To those Russians (or citizens of other countries) who support this war and the current
government - we know that you believe in your own truth, in your own understanding

of what’s going on. You see Russia fighting against the US, ever since the Cold War,
against the expansion of NATO, you believe that Russia has been under threat and
needs a strong leader to stand up to the West. You believe that any criticism of the
Russian government is an attempt to destabilise and ruin Russia. We disagree but
acknowledge that you may not want to be convinced otherwise.
Dialogue between Ukrainians and Russians right now may not be possible. It is too
painful, too emotional, there’s an urgent call for justice and responsibility. Many
Ukrainian families that include relatives living in Russia have been torn apart, some
struggling to maintain ties, some already destroyed. We have to acknowledge this.
Dialogue with Russians may for now be the responsibility for the international
community, for Ukraine’s allies, and for Russians themselves. We support dialogue as
a tool, when it is appropriate, to help people understand each other, to help counter
propaganda and reverse the dehumanisation that comes with war. F4F are ready to
support dialogues for those who are ready and willing to share their truth but, crucially,
for those who are ready to learn about the truth of others and not just try to convince
the other that you’re right. We want you to know our truth about the deaths and
devastation currently being inflicted by the Russian military, about the war crimes and
the urgent need for this war to stop, about the hopes and dreams of the Ukrainian
people.
Conclusion
We believe that this war is part of a much longer conflict - between an autocratic,
Soviet-style regime that promotes corruption, inequality and a disregard for human
rights and a struggle, spearheaded by Ukrainians, to live in a free, new society that
promotes citizens’ responsibility, democratic participation, transparency and inclusion.
We do not ignore the problems of the West - the colonialism, the corruption, the
hypocrisy, the military interventions. We condemn these too. Two wrongs don’t make
a right and that is not the world of aggression and fear we want to live in. We want the
same free and democratic society for Russians and believe in such a future for Russia.
Many Russians have never stopped fighting for it and deserve support. We hope that
after the Putin regime collapses Russians can atone for their past and build their own
foundations for freedom, inspired by Ukrainians and helping the same transformations
in other post-Soviet countries.
To our F4F community members - if you need support right now, wherever you are, please
get in touch with us, by email (board@f-4-f.org), through our Facebook page
(facebook.com/foundationsforfreedom) or directly through F4F board members that you know.
We call on F4F members, members of other IofC initiatives and any other allies to sign up to
our statement, to share it and show solidarity. If there is anything you disagree with, we invite
you to reach out and welcome dialogue. May we emerge from this challenge much more
capable of building trust and positive peace on our planet.

Заява «Основи Свободи» щодо війни Росії з Україною – 21 березня 2022
Це колективна заява нинішнього правління Міжнародної організації «Основи Свободи»
(F4F).
1. Перш за все, ми засуджуємо неспровоковану та невиправдану війну яку Росія
розв'язала проти України, яка почалася з незаконної анексії Криму в 2014 році, за
допомогою розпалення та таємного підтримання сепаратистських рухів задля
дестабілізації України та отримання контролю над нею. Гібридна війна стала
повномасштабним військовим нападом 24 лютого 2022 року і на даний момент
російські війська щодня вчиняють військові злочини: обстрілюють/бомбардують
цивільну інфраструктуру, вбивають мирних жителів, тобто використовують таку
ж стратегію, яка була в Чечні та Сирії. Навіть під час війни правила війни та
міжнародне гуманітарне право повинні поважатися та виконуватись всіма
сторонами. Російські військові перешкоджали та перешкоджають гуманітарним
зусиллям та евакуації. Це повинно припинитись. Ми закликаємо до негайного
припинення вогню, виведення всіх російських військ і визнання Росією
територіальної цілісності та суверенітету України, допомоги гуманітарним
зусиллям і припинення цієї безглуздої та страшної війни. 141 країна підтримала
це і лише 5 країн проголосували проти. Ми закликаємо негайно розслідувати та
притягнути до відповідальності тих, хто ініціював цю війну, розпалював її та
впроваджував, включно з усіма хто причетний до військових злочинів.
Українці
2. Нашим головним пріоритетом зараз є допомога українцям вижити, тим, хто
чинить опір вдома, і тим, кому вдалось втекти від небезпеки. Зараз існує багато
можливостей допомогти, починаючи від військових до гуманітарних. Якщо ви
хочете допомогти фінансово, ми заохочуємо вибирати невеликі, надійні
ініціативи, де ваші гроші підуть безпосередньо на допомогу українцям. Великі
організації можуть бути більш бюрократичними і ваші пожертвування можуть бути
використані не так швидко і ефективно.
•
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Прямі пожертви до Основ Свободи (F4F) через Ініціативи Змін (IofC):
https://www.iofc.org/en/we-can-all-help-ukraine 2
Прямі пожертвування та кампанії зі збору коштів напр.
https://helpukraineonline.com , https://savelife.in.ua/en .
Підвищення рівня обізнаності та адвокація (наприклад, протести, петиції,
листи місцевим політикам, інтерв'ю ЗМІ) https://t.me/ukrainenowenglish ,
https://heylink.me/ukrainer , https://www.instagram.com/withukraine .
Збір та координація інформації (наприклад, визначення потреб українців,
пов’язування їх із можливостями підтримки) - https://ua-aid-centers.com ,
https://razom-ua.com/en-gb , https://helpukraineonline.com ,
https://www.uatalents.com).
Прийом або підтримка українських біженців напр.
https://ukrainetakeshelter.com , https://pomagamukrainie.gov.pl/#section2 ,
https://www.gov.pl/web/ua-en, https://dopomoga.gov.md/#useful-links ,
https://dopomoha.ro/en .

Якщо ви вирішите надати фінансову підтримку F4F, будь ласка, повідомте нам, як ви хотіли б, щоб ми
витратили ці кошти: захисні потреби українців, які беруть участь у бойових діях (каски, спорядження,
медикаменти, тощо); гуманітарні потреби; оперативна підтримка F4F; чи інші напрями.

•

Розповсюджуйте цей централізований ресурс:
https://supportukrainenow.org

Ми знаємо, що люди часто прагнуть допомогти або порадити, але хочемо вас
попросити спочатку уточнити в українців, чи хочуть вони допомоги та якої саме
допомоги вони потребують. Інколи вистачить просто вислухати та надати
емпатийну підтримку, але часто саме ваші дії надзвичайно важливі для того щоб
доповнити вашу турботу та молитви.
3. Хочемо наголосити, що українці зараз переживають пекло в прямому і
переносному сенсі, тому відчувати сильні емоції, в тому числі ненависть - це
нормально. Це здорОво і допомагає діяти та виживати. Ми не повинні намагатися
придушити ці емоції заради нашого особистого спокою і миру, нам треба
реагувати зі співчуттям і прийняттям. Емоції, які зараз конструктивно спрямовані,
зведуть до мінімуму довготривалі психологічні травми. Ми закликаємо «говорити
все, як воно є», а не пом’якшувати мову, для нашого комфорту чи
дипломатичності. Звичайно ми не пропагуємо істерику, але чесність і повагу до
жахливих страждань, які зараз переживають українці.
4. Ми бачимо і цінуємо неймовірну міжнародну підтримку України та солідарність у
засудженні російського уряду. Міжнародна спільнота має продовжувати натиск
на російський уряд, щоб у майбутньому світовому порядку 21 столітті не було
місця таким знущанням і агресії.
5. Ми визнаємо героїзм та самопожертву всіх українців, які були змушені захищати
свії домівки або потерпіли від насильства. Ми вшановуємо кожного, хто загинув
в Україні внаслідок цієї війни, нехай вони спочивають з миром. Ми також
пам'ятаємо горе тих українців, які втратили свої будинки, роботи, щоденні та
мирні справи та зараз страждають, намагаючись зрозуміти своє нове завтра.
Росіяни
6. Ми визнаємо, що багато російських солдатів - це молоді призовники, що багатьох
солдат ввели в оману і, можливо, вони не хочуть воювати в цій війні. Ми
підтримуємо тих російських солдатів, які відмовляються воювати або втікають і
закликають інших робити те саме. Кожен солдат також має право і обов’язок не
виконувати накази, якщо він вважає, що ці накази ведуть до воєнних злочинів.
7. Ми визнаємо, що існують різні категорії росіян, і не підтримуємо загальне
засудження всіх росіян. Проте ми хочемо підкреслити нашу позицію, що російські
громадяни несуть відповідальність за свою владу, навіть якщо демократія в їхній
країні більше не працює. Вас мільйони, і всіх вас не можливо примусити мовчати.
Ми підтримуємо всіх тих росіян, які багато років не мовчали, і не мовчать, ходили
і ходять на акції протесту, продовжують діяти для розвитку демократії та прав
людини, всіх тих хто розплатився своєю свободою, а іноді і своїм життям.
Потрібно зробити все можливе щоб підтримати реальні зміни в їхній країні, зміни
які матимуть глобальний вплив.

8. Багато росіян зараз або не знають про жахіття, які зараз спричиняє їхній уряд,
або перебувають у ілюзіях, створених потужною пропагандистською машиною
Кремля. Прокидайтеся. Розбивайте пропаганду критичним мисленням, доносьте
правду до інших. Не бійтеся діяти і вірте, що можете змінити ситуацію. Вимагайте

розширення прав і свобод, знайте: вода камінь точить. Беріть на себе
відповідальність. Час аполітичності закінчився. Українська кров на ваших руках.
9. Тим росіянам (або представникам інших народів), які підтримують цю війну та
нинішню владу, ми знаємо, що ви вірите у свою правду, у своє розуміння того, що
відбувається. Ви вважаєте що Росія бореться проти США, ще з часів холодної
війни, проти розширення НАТО, ви думаєте, що Росія перебуває під загрозою і
потребує сильного лідера, щоб протистояти Заходу. На вашу думку будь-яка
критика російської влади – це спроба дестабілізувати та зруйнувати Росію. Це не
так. Ми не згодні, та визнаємо, що ви не хочете, аби вас переконували в
протилежному.
Діалог між українцями та росіянами ймовірно зараз неможливий. Це занадто
боляче, надто емоційно, є потреба справедливості та відповідальності. Багато
українських сімей, серед яких є родичі, які проживають в Росії, вже розірвані,
деякі з них намагаються підтримувати зв’язки, деякі вже повністю зруйновані. Ми
повинні це визнати.
Діалог з росіянами можливо зараз є відповідальністю міжнародної спільноти,
союзників України та самих росіян. Ми підтримуємо діалог як інструмент, коли це
доречно, щоб допомогти людям зрозуміти одне одного, допомогти протистояти
пропаганді та скасувати дегуманізацію, яку веде за собою війна. Основи Свободи
(F4F) можуть підтримувати діалоги для тих, хто готовий і бажає поділитися своєю
правдою, але, що важливо, для тих, хто також готовий дізнатися правду інших.
Ми хочемо, щоб ви знали нашу правду про загибелі та розрухи, які зараз
завдають російські військові, про воєнні злочини та нагальну потребу припинення
цієї війни, про надії та мрії українського народу.
Висновки
Ми вважаємо, що ця війна є частиною набагато більш тривалого конфлікту – між
автократичним режимом радянського зразка, який пропагує корупцію, нерівність
та нехтування правами людини, та боротьбою, яку очолюють українці, за те, щоб
жити у вільному, новому суспільстві, яке розвиває відповідальність громадян,
демократичну участь, прозорість та включеність. Водночас, ми не ігноруємо
проблем Заходу – колоніалізм, корупцію, лицемірство, військові інтервенції. Ми
також їх засуджуємо. Злом зла не виправиш і ми не хочемо жити у світі агресії і
страху. Ми хочемо такого ж вільного і демократичного суспільства для росіян як і
для українців, та віримо в таке майбутнє. Багато росіян ніколи не припиняли
боротися за це і заслуговують на підтримку. Ми сподіваємося, що після падіння
режиму Путіна росіяни зможуть спокутувати своє минуле та побудувати власні
основи свободи, надихаючись українцями та допомагаючи тим самим
трансформації в інших пострадянських країнах.
Для членів нашої спільноти Основ Свободи (F4F) – якщо вам потрібна підтримка прямо
зараз, де б ви не були, зв’яжіться з нами електронною поштою (board@f-4-f.org), через
нашу сторінку у Facebook (facebook.com/foundationsforfreedom) або безпосередньо
через членів ради Основ Свободи (F4F), яких ви знаєте.
Ми закликаємо членів Основ Свободи (F4F), членів інших ініціатив Ініціативи Змін (IofC)
та будь-яких інших союзників підписати нашу заяву, поділитися нею та виявити
солідарність. Якщо ви з чимось не згодні, ми запрошуємо вас зв’язатися та вітаємо
діалог. Хай це випробування допоможе нам стати здатними будувати довіру та
позитивний мир на нашій планеті.

Заявление “Основ Свободы” по поводу войны РФ с Украиной – 21 марта 2022
Это коллективное заявление текущего правления Международной некоммерческой
организации Основы Свободы (F4F).
1. Прежде всего, мы осуждаем неспровоцированную и неоправданную войну,
которую Россия развязала против Украины, которая началась с незаконной
аннексии Крыма в 2014 году, разжигания и тайной поддержки сепаратистских
движений, постоянного стремления дестабилизировать Украину и получить над
ней контроль. Гибридная война превратилась в полномасштабное военное
нападение 24 февраля 2022 года и теперь включает в себя ежедневные военные
преступления, совершенные российскими военными путем обстрела /
бомбардировки гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей, — той
же стратегии, которая использовалась в Чечне и Сирии. Даже во время войны
правила войны и международное гуманитарное право должны соблюдаться
всеми сторонами. Российские военные также препятствуют предоставлению
гуманитарной помощи и эвакуации. Это должно прекратиться. Мы призываем к
немедленному прекращению огня, выводу всех российских войск и признанию
Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, содействию
предоставлению гуманитарной помощи и прекращению этой бессмысленной и
ужасной войны. За это проголосовала 141 страна и только 5 проголосовали
против. Мы также призываем к немедленному расследованию и судебному
преследованию тех, кто инициировал эту войну, продвигал ее и осуществлял,
включая совершение военных преступлений.
Украинцы
2. Наш приоритет сейчас — помочь украинцам выжить, тем, кто сопротивляется
дома, и тем, кто бежал от опасности. Инициатив уже много, от военной до
гуманитарной поддержки. Если вы хотите помочь финансово, мы рекомендуем
финансировать небольшие надежные инициативы, с помощью которых ваши
деньги пойдут непосредственно на помощь украинцам. Большие организации
могут быть бюрократическими, и ваше пожертвование им может быть не таким
быстрым, эффективным и действенным.
•

•
•

•
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Прямые пожертвования организации Основы Свободы через международную
организацию Инициативы Перемен (IofC)3:
https:// www.iofc.org/en/we-can-all-help-ukraine
Прямые пожертвования и кампании по сбору средств (например,
https://helpukraineonline.com , https://savelife.in.ua/ru )
Распространение правдивой информации, адвокация и т.п. (например,
протесты, петиции, письма местным политикам, интервью в СМИ)
https://t.me/ukrainenowenglish, https://heylink.me/ukrainer ,
https://www.instagram.com/withukraine
Сбор и координация информации для помощи украинцам (например,
определение потребностей украинцев, координация вариантов поддержки) -

Если вы решите оказать финансовую поддержку F4F, пожалуйста, сообщите нам, как вы хотели бы, чтобы
мы потратили эти средства: защитные нужды украинцев, участвующих в боевых действиях (каски,
снаряжение, медикаменты, и тп); гуманитарные потребности; оперативная поддержка F4F; или другие
направления.

•

•

https://ua-aid-centers.com , https://razom-ua.com/en-gb ,
https://helpukraineonline.com , https://www.uatalents.com )
Размещение или поддержка украинских беженцев – например,
https://ukrainetakeshelter.com , https://pomagamukrainie.gov.pl/#section2 ,
https://www.gov.pl/web/ua-en , https://dopomoga.gov.md/#useful-links ,
https://dopomoha.ro/ru
Распространяйте этот централизованный ресурс: https://supportukrainenow.org
Мы признаем, что люди часто стремятся помочь или дать совет, но предлагаем
сначала уточнить у украинцев, нужна ли им помощь и какая. Иногда лучше
просто выслушать и оказать эмпатическую поддержку, в других случаях очень
важно подкреплять молитвы и слова действиями.

3. Мы хотим подчеркнуть, что украинцы сейчас переживают ад в прямом и
переносном смысле, для них нормально испытывать сильные эмоции, в том
числе и ненависть. Это здорОво и может помочь действовать, помочь выжить.
Мы не должны пытаться подавить эти эмоции ради нашего личного спокойствия
и мира, а должны реагировать с состраданием и принятием. Конструктивное
канализирование эмоций сейчас поможет минимизировать долгосрочное
психологическое травмирование людей. Мы призываем «называть вещи своими
именами», а не смягчать тексты, чтобы чувствовать себя более комфортно или
дипломатично. Мы поддерживаем не истерию, а честность и уважение к ужасным
страданиям, которые сейчас переживают украинцы.
4. Мы видим и ценим потрясающую международную поддержку Украины и
солидарность в осуждении российского правительства. Международное
сообщество должно продолжать оказывать давление на российское
правительство, чтобы гарантировать, что такому поведению запугивания и
агрессии не будет места в будущем мировом порядке в 21 веке.
5. Мы признаем героизм и самопожертвование всех украинцев, которые были
вынуждены защищать свой дом или оказались втянутыми в военные действия.
Мы отдаем дань уважения всем, кто погиб в Украине в результате этой войны,
пусть они покоятся с миром. Мы также признаем горе тех украинцев, которые
потеряли свои дома, работу, нормальную и мирную рутину и страдают сейчас,
пытаясь понять как строить свою будущую жизнь.
Россияне

6. Мы признаем, что среди российских солдат много молодых срочников, много
солдат которые были введены в заблуждение и, возможно, не хотят воевать в
этой войне. Мы поддерживаем любых российских солдат, которые отказываются
воевать или дезертируют, и призываем других сделать то же самое. У каждого
солдата также есть право и обязанность не выполнять приказы, если они
считают, что эти приказы приведут к военным преступлениям.
7. Мы признаем, что есть разные категории россиян и не поддерживаем огульного
осуждения всех русских. Однако мы хотим подчеркнуть нашу позицию
касательно того, что граждане России несут ответственность за свое
правительство, даже если в их стране больше не работает демократия. Вас
миллионы, и вас невозможно заставить всех молчать. Мы уважаем всех тех
россиян, которые много лет не молчали и не молчат, ходили и продолжают

ходить на акции протеста, продолжают активную деятельность за соблюдение
демократии и прав человека и заплатили своей свободой, а иногда и жизнью. Мы
должны сделать все возможное, чтобы поддержать их в достижении реальных
перемен в их стране, которые будут иметь глобальные последствия.

8. Многие россияне либо не осознают тот ужас, который в настоящее время
причиняет их правительство, либо пребывают в иллюзии, созданной мощной
пропагандистской машиной Кремля. Просыпайтесь. Разбивайте пропаганду
критическим мышлением, доносите правду до других. Не бойтесь действовать и
верьте, что вы можете изменить ситуацию. Требуйте расширения прав и свобод,
знайте: вода камень точит. Берите на себя ответственность. Время
аполитичности истекло. Ваши руки в крови.
9. Тем россиянам (или представителям других народов), кто поддерживает эту
войну и нынешнюю власть — мы знаем, что вы верите в свою собственную
правду, в свое собственное понимание происходящего. Вы видите, как Россия
воюет против США со времен холодной войны, против расширения НАТО, вы
считаете, что Россия находится под угрозой и нуждается в сильном лидере,
чтобы противостоять Западу. Вы считаете, что любая критика российского
правительства — это попытка дестабилизировать и развалить Россию. Мы не
согласны с вами, но признаем, что вы, возможно, не хотите, чтобы вас пытались
переубедить.
Диалог между украинцами и русскими вероятно сейчас невозможен. Это
слишком болезненно, слишком эмоционально, украинцы настоятельно
призывают к справедливости и ответственности. Многие украинские семьи, у
которых есть родственники, живущие в России, распались, некоторые пытаются
сохранить связи, некоторые уже разрушены. Мы должны признать это.
Вероятно, диалог с россиянами сейчас является обязанностью международного
сообщества, союзников Украины и самих россиян. Мы поддерживаем диалог как
инструмент, когда это уместно, чтобы помочь людям понять друг друга, помочь
противостоять пропаганде и дегуманизации, которые сопровождают войну.
Основы Свободы готовы поддерживать диалоги для тех, кто готов к ним и желает
поделиться своей правдой, но, что особенно важно, только для тех, кто также
готов узнать правду других, а не просто переубедить кого-то. Мы хотим, чтобы
вы знали нашу правду о смертях и разрушениях, которые сейчас несут
российские военные, о военных преступлениях и о необходимости срочного
прекращения этой войны, о надеждах и мечтах украинского народа.
В заключение
Мы считаем, что эта война является частью гораздо более длительного
конфликта — между советским авторитарным режимом, который способствует
коррупции, неравенству и пренебрежению правами человека, и борьбой,
возглавляемой украинцами, за жизнь в свободном, новом обществе, которое
поощряет ответственность граждан, свободное участие в демократических
процессах, прозрачность и инклюзивность. Мы не игнорируем проблемы Запада
— колониализм, коррупцию, лицемерие, военные интервенции. Мы осуждаем их
тоже. Злом зла не исправишь, и это не тот мир агрессии и страха, в котором мы
хотим жить. Мы хотим такого же свободного и демократического общества для
россиян и верим в такое будущее для России. Многие россияне никогда не

переставали бороться за это и заслуживают поддержки. Мы надеемся, что после
падения путинского режима россияне смогут взять ответственность за
причиненный ущерб и построить собственную основу свободы, вдохновляясь
украинцами и помогая таким же преобразованиям в других постсоветских
странах.
Мы также обращаемся к членам нашего сообщества F4F: если вам нужна
поддержка прямо сейчас, где бы вы ни находились, свяжитесь с нами по
электронной почте (board@f-4-f.org), через нашу страницу в Facebook
(facebook.com/foundationsforfreedom) или напрямую через членов правления
F4F, которых вы знаете.
Мы призываем членов F4F, членов других инициатив IofC и любых других
союзников подписаться под нашим заявлением, поделиться им и проявить
солидарность. Если есть что-то, с чем вы не согласны, мы приглашаем вас
связаться с нами и приветствуем диалог. Пусть это испытание поможет нам
стать способными строить позитивный мир на нашей планете.

