Deklaracja pamięci i solidarności
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy
Kierując się duchem solidarności pomiędzy narodami Polski i Ukrainy,
działając zgodnie z duchem strategicznego partnerstwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, podkreślając nasze niezachwiane zaangażowanie we
wspólną obronę podstawowych zasad prawa międzynarodowego, suwerenności narodowej oraz integralności terytorialnej każdego z naszych państw,
przywołując wielkie historyczne ofiary naszych narodów w obronie wolności
i niepodległości, dążąc do szczęśliwego życia naszych narodów w zjednoczonej
Europie, my, przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej
Rady Ukrainy:
Wspólnie i jednocześnie przyjmujemy niniejszą „Deklarację Pamięci i Solidarności”, aby oddać hołd milionom ofiar poniesionych przez nasze narody
w czasie II wojny światowej oraz potępić zewnętrznych agresorów, którzy
próbowali zniszczyć naszą niepodległość.
Zwracamy uwagę na fakt, że pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939
roku zawarty pomiędzy dwoma totalitarnymi reżimami – komunistycznym
Związkiem Sowieckim i nazistowskimi Niemcami doprowadził do wybuchu II
wojny światowej, spowodowanego agresją Niemiec, do których 17 września
dołączył Związek Sowiecki. Konsekwencją tych wydarzeń była okupacja Polski
przez Niemcy i Związek Sowiecki, skutkująca masowymi represjami wobec
naszych narodów. Wydarzenia te, których konsekwencją był także traktat zawarty w Jałcie w 1945 roku, rozpoczęły trwający pół wieku nowy etap zniewolenia całej Europy Wschodniej i Środkowej.
Pamiętamy, że słabość reakcji międzynarodowej wobec eskalacji postaw
totalitarnych i szowinistycznych przed II wojną światową, pozwalanie agresorom na nieprzestrzeganie zasad prawa międzynarodowego, jak również polityka ustępstw zachęciły reżimy komunistyczny i nazistowski do agresji i – w konsekwencji – podziału Europy.
Składamy hołd milionom ofiar agresji i okupacji naszych krajów przez komunistyczny ZSRR i nazistowskie Niemcy.
Pamiętamy walkę polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej,
która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw.
Wierzymy w potrzebę intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, podję-
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cia szczerej i przyjacielskiej współpracy badaczy, a także powstrzymywania sił,
które prowadzą do sporów w naszych państwach.
Zwracamy uwagę, że prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez
Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, wspieranie i prowadzenie
interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez Kreml, łamanie podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz układów zawartych z Ukrainą,
niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej wojny
informacyjnej stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy.
Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi obywatelami Ukrainy, w tym z Tatarami Krymskimi, w czasach tej wielkiej próby.
Podkreślamy nasze zaangażowanie w działania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz przywrócenia jej integralności
terytorialnej. Wyrażamy potrzebę jedności działania w ramach Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego wobec nowych zagrożeń i rozszerzenia wsparcia dla współpracy Sojuszu z Ukrainą i jej strategicznego celu – członkostwa
w NATO.
Wzywamy wszystkich europejskich partnerów, by zademonstrowali jedność
i międzynarodową solidarność oraz chronili zjednoczoną Europę przed zewnętrzną agresją. Wzywamy narody całej Europy, aby pamiętały o przyczynach
i skutkach II wojny światowej oraz by podjęły wspólny wysiłek w celu ochrony
bezpieczeństwa i wolności.
Kijów-Warszawa, 20 X 2016
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