
Vädjan från De unga forskarnas råd vid Vetenskapsakademin i Ukraina till det 

internationella akademiska samfundet i samband med Rysslands krig mot Ukraina.  

Kära kollegor!  

Medan vår ukrainska armé och hela vårt folk slår tillbaka med all kraft i en ojämn kamp mot 

en av världens starkaste makter - den totalitära ryska regimen - får vi många värmande brev 

från våra forskarkollegor från hela världen. Vi uppskattar det verkligen. Ni undrar hur ni kan 

hjälpa oss på det mest effektiva sättet. Här kommer några förslag kring de åtgärder som vi 

prioriterar: 

1. Det ryska akademiska samfundet under nuvarande förhållanden bidrar aktivt till den ryska 

regimen. Ryska forskare agiterar för en ny kapprustning och främjar Rysslands imperialistiska 

politik globalt. Med beaktande av detta är det synnerligen viktigt att förutom sanktioner mot 

angriparen även avsluta alla former av vetenskapligt samarbete med ryska forskare (stoppa 

alla bidrag och finansiering av deras arbete och inte publicera deras forskningsresultat i 

internationella tidskrifter). 

2. Vår ukrainska armé kämpar inte bara för vårt lands överlevnad, den kämpar för hela den 

fria världens bästa. Om ni delar våra värderingar och vill stödja oss kan ni hjälpa vår armé 

genom att skicka ett bidrag till dessa officiella konton som tillhör Försvarsdepartementet och 

volontärfonder:  

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

How to support Ukraine — Quartz (qz.com) 

3. Vårt mer än 1000 år gamla kulturarv riskerar nu att hamna i händerna på barbarer. 

Rysslands aggressiva och illegala agerande kan leda till att de naturkrafter som tämjts av 

mänskligheten kan komma ur kontroll. De skapar ett hot mot mänskligheten som aldrig förr 

skådats. Krigets förödande virvel skapas inte av vetenskapsmän, men vi kan bidra till att 

stoppa det. Det är livsviktig att agera med gemensamma krafter nu. Vi måste ställa forskarnas 

orubbliga tro på frihet och humanitet mot politikernas ideologiska flexibilitet. Bemöta 

propaganda och falsk information med kallt kritiskt tänkande. Vi måste ersätta lidande och 

förödelse med inspirerande arbete och dedikation.  

Det ukrainska folkets kamp är en kamp för Ukraina och Europa, för fred och en bättre värld 

för alla.  

Med tro på vår gemensamma seger! 

Leve Ukraina och 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/

