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Уважаеми Господине или Госпожо!
Ние сме всеукраинска младежка организация "Движение на младите хора", чиято основна
цел е да образова младите хора, да насърчава демокрацията и да развива гражданското
общество, да изгражда демократично общество в Украйна. Ние сме основани през 1999 г. и
оттогава повече от 100 000 млади активисти са включени в нашата организация.
С това писмо бихме искали да привлечем вниманието ви към последните военни действия
на Руската федерация срещу нашата родина и искаме да помолим за вашата подкрепа.
На 24 февруари 2022 г. Руската федерация започна пълномащабна война срещу Украйна,
независима суверенна държава в Европа. Днес 40 милиона украинци изпитват
несправедливост и терор поради нахлуването в нашите земи и опустошението на хиляди
семейства и сърца.
Руският агресор не само унищожава военни и стратегически обекти, той обстрелва
цивилни, разрушава инфраструктура, училища и детски градини! Има много жертви, както
сред военните, така и сред цивилното население. Има деца, убити от агресора! Невинни
деца станаха мишена на окупаторите!
Въоръжените сили и гражданите отчаяно и смело защитават Украйна докрай. Въпреки това
имаме
нужда и от външна помощ от нашите партньори по света. Много държави вече дадоха
своята подкрепа и ние сме много благодарни за всяка помощ. Но положението все още е
критично!
Ето защо се обръщаме към вас за помощ.
1. Молим ви да инициирате въоръжена подкрепа за Украйна: осигурете ни оръжия и
оборудване за противовъздушна отбрана.
2. Осигурете лични предпазни средства, списък с приоритети от следното:
● Защитни каски от кевлар
● Бронежилетки
● Разтоварващи жилетки
● Турникети
● Хемостатичен Celox
● Моторно масло за бронетранспортьори

● Щитове за бронежилетки
● Радиопредаватели, батерии за тях.
Ще бъдем благодарни да предоставим тези артикули на нашата страна.
3. Можете също така да организирате прием и помощ за бежанци от Украйна. За нас е
толкова
важно да спасим малките си деца, техните майки, възрастните им хора.
4. Молим ви да подкрепите процеса на получаване на Украйна статут на кандидат за
членство в ЕС и ускорения процес на присъединяване към ЕС.
5. Подкрепете и насърчавайте санкциите срещу Руската федерация и лично Владимир
Путин, Сергей Лавров пред вашето правителство, институциите на ЕС.
6. Инициирайте закриването на дипломатическите представителства на Руската федерация
във вашата страна в знак на протест срещу войната в Украйна.
7. Подкрепете Украйна чрез социалните мрежи, сайта, привличайти масово внимание към
факта, че има война в средата на Европа!
Обръщаме се към вас и сме уверени, че ще направите всичко възможно, за да защитите не
само Украйна, но и Европа и целия демократичен свят от кървава авторитарна агресия.
Посилни заедно! Украйна ще победи!

На Ваше разположение,
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