
Uchwała nr 5/2023
Zjazdu Krajowego partii Polska 2050 Szymona Hołowni

w sprawie Ukrainy

§ 1
Na podstawie art. 19 ust. 3 lit c Statutu Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Zjazd Krajowy   przyjmuje
poniższe stanowisko w sprawie Ukrainy:

STANOWISKO
Rada Krajowa Partii Polska 2050 Szymona Hołowni potępia trwającą od 2014 r. bezprawną
i niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Jesteśmy wstrząśnięci zbrodniami wojennymi dokonywanymi na masową skalę przez Siły Zbrojne
Federacji Rosyjskiej i prorosyjskie organizacje militarne, których ofiarami są także cywile i dzieci. Ataki
na infrastrukturę cywilną, masowe egzekucje, tortury i gwałty, przymusowe deportacje, rozdzielanie
rodzin, uprowadzenie tysięcy ukraińskich dzieci do Rosji w celu wynarodowienia, niszczenie ukraińskiej
kultury oraz potencjału produkcyjnego to tragiczna codzienność tej wojny. Symbolem rosyjskiego
ludobójstwa stały się masowe groby pod Iziumem, w Buczy i Irpieniu. Celem jest zniszczenie
niepodległego państwa ukraińskiego oraz eksterminacja Ukraińców jako narodu, któremu Federacja
Rosyjska odmawia prawa do istnienia.

Bestialstwo Federacji Rosyjskiej wymaga maksymalnej mobilizacji cywilizowanego świata na rzecz
pomocy Ukrainie. Pomocy militarnej, humanitarnej, gospodarczej i finansowej. Ukraińcy stali się
sumieniem cywilizowanego świata. Od ich zwycięstwa zależy los demokratycznej i praworządnej
Europy. Wyniszczająca, wieloletnia wojna nie zachwiała duchem narodu i jego wolą walki. Ich męstwo
i niezłomna wiara w zwycięstwo jest dla nas inspiracją i pokazuje jak walczyć w obronie najwyższych
wartości.

Wzywamy naszych sojuszników do dostarczenia uzbrojenia i sprzętu w ilości niezbędnej do skutecznej
obrony oraz odzyskania okupowanych terytoriów. Apelujemy do społeczności międzynarodowej
o zwiększenie skuteczności sankcji nałożonych na Rosję oraz jej poszczególnych obywateli.
Domagamy się sprawiedliwego osądzenia sprawców zbrodni wojennych.

Wyrażamy wdzięczność naszym rodakom, którzy tak masowo udzielają wsparcia uchodźcom. Mamy
satysfakcję, że wielu członków naszego Ruchu od początku wojny zaangażowało się w niesienie
pomocy w Ukrainie, na granicy, dworcach, we własnych domach i w specjalnie organizowanych
noclegowniach, a także w organizowanie charytatywnych zbiórek.

Uważamy, że w przyszłości miejsce Ukrainy znajduje się w Unii Europejskiej i NATO. Będziemy popierać
ukraińskie dążenia do zwycięstwa, pokoju i odbudowy państwa także w ramach grupy politycznej
Renew Europe. Już dziś współpracujemy blisko z partią Sługa Narodu prezydenta Ukrainy Wołodymyra
Zeleńskiego.

Krzywda wywołuje współczucie, niezłomna walka budzi podziw, wspólnota wartości rodzi poczucie
bliskości. To uczucia, które kształtują obecnie stosunki między naszymi narodami. Z walki Ukraińców
i pomocy Polaków wykuwa się braterstwo. Chcemy, aby ono właśnie definiowało nasze stosunki
w przyszłości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łódź, 21 stycznia 2023 r.


