
Заява організацій PR-індустрії та звернення до ЗМІ 
з приводу російського вторгнення в Україну 

 

 

Від імені польської індустрії зв'язків з громадськістю (public relations) – Польської 

асоціації зв'язків з громадськістю (PSPR), Асоціації агентств зв'язків з громадськістю 

(SPR) та Асоціації компаній зв'язків з громадськістю (ZFPR) – ми засуджуємо 

безпрецедентну міжнародну агресію з боку Російської Федерації, за підтримки 

Білорусі, на вільну і незалежну Україну. Водночас ми висловлюємо солідарність з 

українським народом та всіма українцями, які зараз перебувають у Польщі. 

Багато людей з України працюють у польській PR-індустрії. Ми єднаємось з Вами в 

турботі про Вашу Батьківщину та долю Ваших близьких і друзів в Україні! 

 

Ми однозначно протестуємо проти розв’язання московським та мінським режимами 

війни в Європі, що є порушенням таких фундаментальних цінностей, як життя людини, 

демократія, права людини та соціальна довіра на місцевому та глобальному рівнях.  

Ми рішуче засуджуємо той факт, що ця війна ведеться як військовими, так і 

комунікаційними засобами. Російські військові дії на суші і в повітрі 

супроводжуються інформаційною та психологічною війною з абсолютно неприйнятним 

використанням атакуючих засобів комунікації, кібератак і ботоферм. 

 

В Україні триває війна з використанням важкої військової техніки. Але 

пропагандистська та дезінформаційна війна відбувається і в інших країнах, в тому числі 

і в Польщі. Вона має на меті не тільки маніпулювання громадською думкою, але й 

залякування громадян вільних демократичних держав. Саме тому ми закликаємо ЗМІ та 

публіцистів, особливо тих, що діють в соціальних мережах, звертати особливу увагу на 

дезінформацію і fake news і просимо ретельно перевіряти факти: як інформацію з місць 

воєнних дій, так і про наслідки російської агресії в економічній та соціальній сферах. 

 

Ми також закликаємо всіх фахівців зі зв’язків з громадськістю в Росії та Білорусі не 

підтримувати військову агресію проти свого сусіда - незалежної держави України.  

Закликаємо теж польські PR-компанії та фахівців нашої галузі критично оцінити, чи не 

працюють вони для суб'єктів, що підтримують чи безпосередньо представляють 

військові інтереси російського агресора в нашій країні. На нашу думку, це неприйнятно 

за даних обставин. Справжні public relations ґрунтуються виключно на правді та 

повазі до таких цінностей, як життя людини, свобода, демократія та суверенітет. З 

великим занепокоєнням ми спостерігаємо за ескалацією дій, що порушують ці цінності 

шляхом військової нападу на Україну та дезінформаційної діяльності по відношенню 

до інших країн і суспільств. Ми всі сподіваємося, що ця агресія і дезінформація 

припиниться, а мир буде відновлений. 
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