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TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ

OŚWIADCZENIE TOWARZYSTWA WIEDZY OBRONNEJ
W SPRAWIE INWAZJI ROSJI NA UKRAINĘ

Żadne tragedie nie wyrządzają tak licznych, niewypowiedzianych cierpień ludzkości, jak ma
to miejsce w wypadku konfliktów zbrojnych. To nie tylko pośrednie konsekwencje walki
zbrojnej, na ogół bezsensownej, ale to przede wszystkim celowo zadawane cierpienia godzące
w podstawowe prawa człowieka, w jego godność, życie i zdrowie. To koszmar i okrucieństwo
wobec bezpośrednich i przypadkowych uczestników wojen zadawane mimo użycia coraz
nowocześniejszych i ponoć precyzyjnych środków rażenia.
Śmierć i zniszczenie, cierpienie ludzi po utracie bliskich, stwarzanie nieludzkich warunków
życia, narażanie na upodlenie drugiego człowieka, zabijanie syna jednej matki przez syna drugiej
matki, pozbawianie dzieci prawa do radości z dzieciństwa i dorastania w pokoju – czy tak ma
wyglądać nasza rzeczywistość?
Model rządów, uzależniony od siły i nieomylności jednego człowieka – Putina oraz przy
społecznym przyzwoleniu rozwijającej się tyranii, zmierza powoli do szerzenia zagłady,
okrutnych tortur, ludzkiego upokorzenia i upodlenia, represji na wszelkie odruchy sprzeciwu i
niezadowolenia. A od tego niewiele brakuje do obozów koncentracyjnych, gett, głodu i
niewolniczej pracy, które w przeszłości miały już wielokrotnie miejsce w wielu regionach świata.
Co sprawia, że ludzie stają się dla siebie tak okropni? Co sprawia, że wielkie narody, o
wspaniałej kulturze i rozwiniętych gospodarkach godzą się na tyranów i ulegają ich narracji,
stając się nie tylko ich bezwolnym, ale i świadomym narzędziem w czynieniu zła?
Towarzystwo Wiedzy Obronnej potępia agresję Rosji i Białorusi na wolność, niezależność i
integralność wolnej Ukrainy. Wspieramy wszelkie kroki na rzecz ścigania sprawców tej zbrodni,
wyrażając swój sprzeciw i oburzenie wobec łamania prawa do pokojowego współistnienia
narodów, praw człowieka, praw obywatelskich i politycznych, a także humanitarnego prawa
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konfliktów zbrojnych. Wspieramy działania naszych władz i całego społeczeństwa, które jak
nigdy w przeszłości, tak i teraz, nie zawiodło, dając dowody swojej siły moralnej, humanitarnego
zaangażowania i umiłowania wolnego i suwerennego bytu narodowego.
Towarzystwo Wiedzy Obronnej od ponad 100 lat, kształtując w społeczeństwie świadomość
i podstawową wiedzę o bezpieczeństwie, promując ideę bezpieczeństwa kraju, powinności
obywateli, obowiązków administracji i instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych w
tym zakresie, a także nawiązując do tragicznych doświadczeń minionych wojen i konfliktów
zbrojnych, nieustannie wskazuje na konieczność strategicznego myślenia i działania na rzecz
zabezpieczenia wolnych od wszelkich zakłóceń warunków bytu i rozwoju narodowego.
Tragiczne doświadczenia narodu ukraińskiego powinny być dla nas przestrogą, a zarazem
stanowić wskazanie koniecznych działań i zabezpieczeń pozbawionych wrogich nam emocji i
posunięć na arenie wewnętrznej i międzynarodowej.
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