
Ukraine today is fighting for its 
existence and its future.
Thousands of lives and millions of broken destinies are the price that the people of 
Ukraine have already paid in the war with Russia and for the right to self-determination. 
Bloody battles with Russian invaders are underway in the regions bordering Russia and 
missiles even reach the cities in western Ukraine. Ukraine, as the poorest country in 
Europe, is experiencing a catastrophic decline in living standards as a result of the war: 
millions of people have lost their homes and some 50% of workers have lost their jobs.

Unfortunately, the aggressive war becomes a reason for making unfair decisions by the 
Ukrainian authorities who are under the influence of neoliberals and oligarchs. Having 
paid a huge price in the war, Ukrainians certainly will not want to tolerate the narrowing 
of social rights and guarantees at the time when the oligarchic elite unfairly owns vast 
fortunes.

A society weakened by war needs restoring more than ever. We believe that newly 
rebuilt cities can be supplied with affordable housing and environmentally friendly 
transport. We believe that all those in need can enjoy decent social security, education 
and medicine. We believe in a Ukraine run by the whole society, not a handful of 
oligarchs. To achieve this, Ukraine needs democratic socialism!

NGO “Social Movement” calls on everyone to make the end of the war in Ukraine a 
reality by:

• writing off Ukraine’s external debts, confiscating the assets of oligarchs - Russian, 
Ukrainian and all other - and transferring it into collective ownership and management 
of workers;
• free supply of modern weapons to Ukraine, in particular, air defense systems that 
would allow to minimize civilian casualties;
• immediate withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine within its 2013 
borders and the most severe sanctions for Russia.

The sooner a just peace is established in Ukraine, the sooner the struggle for a better 
social future for the Ukrainian people will begin!
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Україна сьогодні веде боротьбу за 
своє існування і своє майбутнє.
Тисячі життів і мільйони зламаних доль - це та ціна, яку народ України вже 
сплатив у війні з Росією та за право на самовизначення. У найближчих до Росії 
регіонах ведуться криваві бої з російськими загарбниками, а ракети уражають 
навіть міста на заході України. Україна як найбідніша країна Європи переживає 
катастрофічне зниження рівня життя внаслідок бойових дій: мільйони людей 
втратили домівки, а близько 50% працюючих втратили роботу.

На жаль, загарбницька війна стає приводом для ухвалення несправедливих 
рішень українською владою, яка знаходиться під впливом неолібералів та 
олігархів. Заплативши величезну ціну у війні, українці точно не бажатимуть 
терпіти звуження соціальних прав у той час, як олігархічна еліта несправедливо 
володіє величезними статками.

Ослаблене війною суспільство як ніколи потребує відновлення. Ми віримо 
в те, що відбудовані міста можуть бути забезпечені доступним житлом та 
екологічним транспортом. Ми віримо, що всі нужденні можуть отримати 
гідний соціальний захист, освіту і медицину. Ми віримо в Україну, якою керує 
усе суспільство, а не купка олігархів. Для досягнення цього Україні потрібен 
демократичний соціалізм!

Громадська організація “Соціальний рух” закликає всіх наближати кінець війни в 
Україні шляхом:

• підтримки України через списання її зовнішнього боргу, конфіскації майна 
олігархів - російських, українських і усіх інших - та передачі його в колективну 
власність і управління робітників;
• поставки сучасного озброєння Україні, зокрема, засобів протиповітряної 
оборони, які мінімізують жертви серед цивільного населення;.
• негайного виведення російських військ з території України у кордонах 2013-го 
року та максимально суворих санкцій для Росії. 

Чим швидше наступить справедливий мир в Україні, тим раніше розпочнеться 
боротьба за краще соціальне майбутнє для українського народу!
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