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Звернення Латвійської академії наук в підтримку України

Латвійська академія наук, як і всі, для кого право людей на самовизначення, волю та життя, не є 
порожнім звуком, виступає з категоричним засудженням безпрецедентної воєнної агресії Російської 
Федерації в Україні. Україна не скоїла ніяких воєнних дій проти території РФ, воєнної або цивільної 
інфраструктури, чи проти мешканців РФ, що могло б бути формальним приводом воєнної агресії 
Російської Федерації.

Навпаки, саме здійснювані протягом багатьох років Російською Федерацією втручання у внутрішні 
справи України, підтримка сепаратистів, анексія Криму та порушення Мінських угод, а також 
визнання відторгнутих у України областей «незалежними країнами» - є відкритим порушенням РФ 
міжнародного права.

Ще в 1994 році Росія, США та Великобританія наполягли на тому, що Україна, яка на той час мала 
третій в світи по розмірам арсенал ядерної зброї, підписала Будапештський меморандум, за яким вона
відмовлялась від статусу ядерної держави.
Цей меморандум підписали Росія, США та Великобританія. Документ набрав чинність з моменту 
його підписання. Головна мета документу полягала втому, що Україна віддавала ядерну зброю Росії, а 
країни-підписанти меморандуму брали зобов’язання гарантувати незалежність та територіальну 
цілісність України. Пізніше таке зобов’язання письмово підтвердила Франція. В свою чергу, уряд 
Китайської Народної республіки зробив заяву, що КНР буде гарантом дотримання інтересів України 
та її безпеки, якщо країна відмовиться від статусу ядерної держави.

У теперішній час, Російська Федерація погрожує всьому світу ядерною війною, якщо будь хто 
спробує завадити їй проводити вже розпочату агресію проти України. Вона втягнула у цю війну ще й 
Республіку Білорусь, що означає широку ескалацію воєнних дій та безпосередню загрозу іншим 
сусіднім країнам. Це може призвести до Третьої світової війни.

Латвійська академія наук виражає повну підтримку Україні як державі у її боротьбі за свободу з 
агресором. Ми закликаємо уряди усіх країн світу невідкладно вжити ефективні засоби для зупинки 
нападу Росії та відновлення суверенних прав України на територію, яка їй належала до Кримської 
анексії та протиправного захоплення територій на Донбасі сепаратистами, яких підтримала Росія. 

Просимо Російську академію наук та Національну академію наук Білорусі дати об’єктивну оцінку 
вторгненню армії Російської Федерації в Україну та зробити все можливе, щоб зупинити криваві дії, 
створені армією Російської Федерації на території суверенної та незалежної держави України.

Народ України – ми з вами!
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