
Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų tarybos 

kreipimasis į tarptautinę akademinę bendruomenę dėl Rusijos Federacijos karo prieš 

Ukrainą 

 

Brangūs kolegos! 

 

Šiuo metu, kai Ukrainos kariai ir visi mūsų žmonės nelygioje kovoje duoda vertą atkirtį 

vienai stipriausių pasaulio galių – nusikalstamam autokratiniam Rusijos režimui, mes kasdien 

gauname šiltų palaikymo laiškų iš savo bičiulių mokslininkų užsienyje. Esame už juos 

nuoširdžiai dėkingi. Visi klausia, kaip galima mums padėti, todėl suprantame, kaip svarbu yra 

apibrėžti mūsų prioritetus. 

 

1. Rusijos akademinė bendruomenė šiandieną aktyviai talkina Rusijos režimui, ne tik 

skatindama naujas ginklavimosi varžybas, bet ir pasauliniu mastu propaguodama oficialią 

Rusijos imperinę politiką. Valstybei agresorei nepakanka vien sankcijų – svarbu nutraukti bet 

kokį mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą su Rusijos mokslininkais: nuo mokslinių projektų 

finansavimo iki mokslinių tyrimų rezultatų publikavimo tarptautiniuose žurnaluose. 

 

2. Ukrainos ginkluotosios pajėgos dabar kovoja ne tik dėl savo valstybės, bet ir dėl 

bendro visos pažangios žmonijos gėrio. Kiekvienas, kuris pritaria mūsų vertybėms, gali 

paaukoti mūsų kariuomenei tiek, kiek gali. Pervedimai iš užsienio priimami tiek į oficialią 

Ukrainos gynybos ministerijos sąskaitą, tiek į žinomų ir patikimų Ukrainos savanorių inicijuotų 

fondų sąskaitas. 

NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua) 

How to support Ukraine — Quartz (qz.com)  

3. Tūkstantmečius kauptas mūsų kultūros paveldas šiandieną yra barbarų rankose. 

Žmonijos prisijaukintos gamtos jėgos ir taikus atomas dėl neteisėtų Rusijos veiksmų gali ir vėl 

tapti nevaldomi. Tai kelia precedento neturinčią grėsmę žmonijos egzistencijai. Pražūtingas 

karo sūkurys, žinoma, nėra mokslo vyrų ir moterų stichija, bet šiandien mūsų ir jūsų bendra 

misija yra svarbesnė nei kada nors anksčiau. Ideologiniam politikų lankstumui ir prisitaikymui 

reikalinga priešybė – nepajudinamas mokslininkų tikėjimas laisvės ir humanizmo vertybėmis. 

Turime šaltakraujiškai ir kritiškai vertinti propagandos klišes ir melą. Kūrybinis darbas ir 

pažanga turi būti stipresni nei kančia ir destrukcija. Mūsų žmonių kova yra kova dėl Ukrainos 

ir Europos – už taiką ir geresnį pasaulį. 

 

Nuoširdžiai tikime mūsų bendra pergale! 

 

Šlovė Ukrainai, Vivat Academia! 

 

 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://qz.com/2133095/how-to-support-ukraine/

