
 
 
 

 

Solidaritate cu Ucraina: Mărturii din război 
 
Drapele ucrainene, păpuși de pânză purtând haine tradiționale, poze cu orașe ucrainene: toate 
aceasta reprezintă imaginea pe care fiecare dintre participanți a primit-o la intrarea în Sala 
„Aubette” - Place Klebert, din Strasbourg, vineri, 6 mai 2022, cu ocazia Adunării Generale ALDA. 
 
Zeci de oameni au fost acolo doar dintr-un singur motiv: pace. Tineri, copii, femei și bărbați au 
ascuns durerea și suferința în spatele zâmbetelor și salutărilor. Nimeni nu și-a putut imagina 
vreodată o realitate atât de terifiantă pentru Ucraina. Nimeni. 
 
Discutarea, împărtășirea și arătarea sprijinului concret față de cetățenii ucraineni este un 
angajament zilnic pentru ALDA, care, împreună cu Tânărul Federalist European (JEF) și în cadrul 
Summit-ului de la Strasbourg, a organizat evenimentul „Solidaritate cu Ucraina: Mărturii din 
război”.  
 

„Solidaritate cu Ucraina: Mărturii din război” pentru a îndemna instituțiile, alte organizații, 
cetățenii, să ceară pace imediată și încheierea războiului. 

 
Chiar în ajunul închiderii Conferinței privind Viitorul Europei și a Zilei Europei, cele două organizații 
au îndemnat instituțiile, alte organizații, cetățenii, să ceară pace imediată și încetarea războiului.  
 
Mărturiile au venit din realități diferite, dar toate au vizat aceeași țintă. Tetiana Lomakina, de la 
LDA Mariupol, în discursul de deschidere, a arătat situația brutală, din păcate, bine cunoscută în 
țara ei, în care oamenii suferă, dar care sunt determinați să vorbească pentru libertățile lor în 
orașul lor și în întreaga Ucraină. Mariupol, unul dintre cele mai atacate orașe, așa cum își 
amintește Antonella Valmorbida, a fost și încă mai este orașul de origine al uneia dintre cele 
două Agenții de Democrație Locală, care este un loc al democrației, un loc al schimbării pozitive, 
un loc care se confruntă astăzi cu un război nedrept. 
 
Marta Siciarek, din regiunea Gdansk și partener al Proiectului EPIC, a subliniat acțiunile de 
solidaritate exprimate de Polonia față de Ucraina: Țara drapelului roș-alb, primește astfel sute de 
refugiați. În mod similar, Christelle Savall, vicepreședinte al JEF Europe, a subliniat necesitatea 
de a acorda Ucrainei statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
 
Speranțe, nevoi și acțiuni viitoare care trebuie întreprinse pentru a sprijini țara cerului albastru și 
câmpului galben de grâu, așa cum a exprimat Andriy Sadovyi, primarul orașului Lviv. În același 
timp, Iryna Orel, de la Promovați Ukraina, a subliniat necesitatea de a proiecta un spațiu 
informațional de calitate care să arate evenimentele reale care au loc în Ucraina. La fel, cu o voce 
blândă și puternică, Inna Volkova, de la Consiliul Regional Odesa, după ce a arătat imagini cu 
bombardamente, atârnând drapelul deteriorat al Ucrainei, a exclamat „Slava Ucrainiei”. 

 

https://jef.eu/
https://www.strasbourgsummit.eu/

