STOP!!!

СТОП!!!

Koniec eskalacji na Wschodzie i Zachodzie!
Tak - dla odbudowy „Wspólnego Europejskiego Domu“!
Nowy konflikt pomiędzy Zachodem (Unia Europejska/Stany Zjednoczone) a Rosją przechodzi w stan
przewlekły. Zaufanie między Rosją a Zachodem dochodzi do punktu zerowego. Stosunki miedzy
ludnością są zagrożone nieodwracalnym zniszczeniem.
25 lat po zakończeniu zimnej wojny, znów głęboka przepaść dzieli Europę: Pomiędzy Ukrainą a
Rosją- ale nie tylko tam! – powstaje nowy „Mur Berliński“, a między NATO a Rosją zarysowuje się
nowy wyścig zbrojeń. Poważnie rozważa się nawet ponowne rozmieszczenie w Europie rakiet
atomowych średniego i krótkiego zasięgu.
Jeżeli natychmiast nie powstrzyma się obecnej eskalacji między Zachodem (UE/USA) a Rosją to grozi
nam nie tylko kolejna zimna wojna. Coraz bardziej prawdopodobny staje się rozłam całej strefy
bezpieczeństwa a także nowy wyścig zbrojeń z nieprzewidzianymi skutkami dla całego świata.
A przy tym, wśród ludności Wschodu i Zachodu panuje dziwna paraliżująca cisza. Gdzie jest taki
konieczny od dawna okrzyk protestu? Gdzie są ludzie, którzy nie godzą się z takim rozwojem rzeczy
w krajach i partiach politycznych?
W sytuacji dużego niebezpieczeństwa pożądana jest jak najszersza „Koalicja Rozsądku“, ściślej
mówiąc „Koalicja Deeskalacji“ – zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i między ludnością
różnych krajów! Właśnie teraz należy uniemożliwić kolejną eskalację między Rosją a Zachodem,
zapobiec nowej zimnej wojnie a nawet czemuś gorszemu!
Najwyższym priorytetem jest teraz przywrócenie zaufania na wszystkich płaszczyznach!
Wzywamy wszystkich na Wschodzie i Zachodzie, którzy nie chcą pozostać bezczynni wobec takiego
biegu zdarzeń, aby niezależnie od kraju, przynależności do partii politycznych, starych czy nowych
układów zjednoczyli się! Deeskalacja zaczyna się nie tylko z „góry“ ale też z „dołu“.
Od rządów Wschodu i Zachodu żądamy wdrożenia następujących środków natychmiastowych:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

zaprzestania walk i zamrożenia konfliktu na Ukrainie na podstawie Porozumienia Mińsk II;
ścisłego przestrzegania wszelkich umów o rozbrojeniu i kontroli zbrojeń;
wycofania wojsk przy granicach między NATO a Rosją oraz wycofania wszelkich systemów
broni, które są w stanie sprowokować (w najgorszym przypadku nie dającą się skontrolować)
eskalację;
natychmiastowego zatrzymania budowy tarczy antyrakietowy NATO;
ożywienia ciągłego dialogu pomiędzy NATO a Rosją w celu ulepszenia komunikacji, wymiany informacji i transparencji;
cofnięcia sankcji wobec wszystkich stron;
kalkulowania wzajemnych świadczeń zarówno na poziomie materialnym jak i symbolicznym
(na przykład swoboda podróżowania bez wiz);
deeskalacji również przy wyborze słów;
zwołania nowej konferencji OBWE z udziałem Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych
trzech miesięcy w celu wdrożenia nowej polityki odprężenia.
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2
40 lat po podpisaniu w Helsinkach Aktu Końcowego do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie i ćwierćwieczu od podpisania „Paryskiej Karty Nowej Europy“, która w listopadzie 1990r.
przypieczętowała koniec zimnej wojny, konieczny jest restart w relacjach między Zachodem a
Wschodem!
W kolejnym etapie domagamy się od Zachodu (UE/USA) i Rosji zasadniczej zmiany polityki w celu
rozwoju nowych struktur bezpieczeństwa euro-atlantyckich, całkowitego przezwyciężenia rozłamu
kontynentu europejskiego i utworzenia „Wspólnego Europejskiego Domu od Lizbony po Władywostok“, który obejmować będzie Wschód i Zachód jako architekturę polityczną, ekonomiczną i
wojskową.
Do obywateli na Zachodzie i na Wschodzie apelujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Przeciwstawcie się „Eskalacji w głowach“, to znaczy: przesadnemu nacjonalizmowi oraz
myśleniu według logiki starych lub nowych układów!
Nawiążcie przyjaźnie poza granicami starych i nowych „bloków“!
Rozbudujcie istniejące kontakty na obszarach kooperacji gospodarczych, partnerstw miast,
wymiany młodzieży oraz w dialogu pomiędzy wyznaniami!
Wesprzyjcie „kulturę słuchania i bezpośredniego dialogu“!
Nie patrzcie na to co dzieli, lecz na to co łączy!
Stwórzcie paneuropejską opinię publiczną – na obszarze wirtualnym i poza!
Praktykujcie „Nowe myślenie 2.0“: Myślcie i działajcie tak jakby już istniał „Wspólny
Europejski Dom – od Lizbony po Władywostok“, w którym pytanie, który obszar należy do
którego państwa traci coraz bardziej znaczenie!

Jedna zimna wojna wystarczyła! Nie wolno nieumyślnie narażać na niebezpieczeństwo czegoś, co z
trudem przez ćwierćwiecze zostało stworzone!
Najwyższy czas nacisnąć przycisk reset!
I to teraz!
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