
 
 
 

 

Солідарність з Україною: Свідчення війни 
 
Українські прапори, ганчіркові ляльки в традиційному одязі, зображення українських міст: ось 
образ, який отримав кожен із учасників, зайшовши в залу «Aubette» - Place Klebert, у 
Страсбурзі, у п'ятницю 6 травня 2022 року з нагоди Генеральної Асамблеї ALDA. 
 
Десятки людей були там лише з однієї причини: мир. За посмішками та привітаннями 
молодь, діти, літні жінки та чоловіки приховували біль і страждання. Такої приголомшливої 
реальності для країни зі столицею у Києві ніхто й уявити не міг. Ніхто. 
 
Обговорення, обмін та конкретна підтримка громадянам України є щоденним зобов’язанням 
ALDA, яка в рамках Страсбурзького Саміту разом з Молодіжним європейським федералістом 
(JEF), організували подію “Солідарність з Україною: Свідчення війни”.  
 

“Солідарність з Україною: Свідчення війни” закликає установи, організації та 
пересічних громадян до миру та негайного припинення війни. 

 
Напередодні закриття Конференції про майбутнє Європи та Дня Європи, обидві організації 
закликали установи, організації, звичайних громадян закликати до миру та негайного 
припинення війни. 
 
Свідчення йшли з різних реалій, але всі були спрямовані на одне: Тетяна Ломакіна, делегат 
АМД Маріуполь виступила зі вступною промовою, показала, на жаль, добре відому жорстоку 
ситуацію в її країні, в якій страждають люди, але дуже віддано захищають свої свободи у 
рідному місті та по всій Україні. Маріуполь, один із найбільш атакованих районів, як 
згадувала Антонелла Вальморбіда, був і залишається рідним містом одного з двох 
Агентств місцевої демократії, яке є місцем демократії, місцем позитивних змін, місцем, яке 
сьогодні постало перед несправедливою війною. 
 
Марта Сіцярек, представниця Ґданського регіону і партнер проекту EPIC наголосила на 
акціях солідарності, які Польща висловила щодо України: таким чином червоно-біла країна 
вітає тисячі біженців. Так само, віце-президент JEF Europe Крістель Савалл підкреслила 
необхідність підтримати Україну як країну-кандидата на вступ до Євросоюзу. 
 
Майбутні надії, потреби і дії, які необхідно зробити, щоб підтримати країну блакитного неба 
над жовтим полем пшениці, висловив Андрій Садовий, міський голова Львова. Водночас 
Ірина Орел із «Promote Ukraine» наголосила на необхідності створення якісного 
інформаційного простору, який би висвітлював реальні події, що відбуваються в Україні. Так 
само ніжним і потужним голосом Інна Волкова з Одеської обласної ради, продемонструвала 
фотографії бомбардувань, і, вивішуючи зіпсований прапор України, закликала «Слава 
Україні». 
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