
Požadavky – zahraniční politika 
 
Každý ozbrojený konflikt je v zásadním rozporu s imperativem na zachování míru, tak jak jej stanoví 
Charta OSN a platné mezinárodní právo, včetně základních ustanovení článků 1 a 2 Severoatlantické 
smlouvy. Na základě těchto principů a zásad jsou státy zavázány řešit své konflikty mírovými prostředky 
a usilovat o nastolení míru.     
 
Valné shromáždění OSN za dobu své historie mnohokrát deklarovalo, že kroky, které nevedou 
k mírovému ukončení ozbrojených střetů, ale naopak tyto prodlužují, prohlubují a zvětšují tak utrpení 
obyvatel, a to včetně vměšování třetích států do konfliktů, přepjatou válečnou rétoriku a státem 
řízenou propagandu na podporu války nevyjímaje, odporují nejen shora uvedeným požadavkům 
mezinárodního práva, ale jsou zločiny proti míru a lidskosti sui generis.   
 
Je proto bytostným životním zájmem České republiky a všech jejích občanů, aby byly co nejrychleji 
zastaveny veškeré ozbrojené akce na Ukrajině a byla neprodleně zahájena jednání, jejichž výsledkem 
nebude prosazení velmocenských zájmů, ale obnovení mírového soužití národů daného regionu a tím 
i zajištění bezpečnosti celého světa.    
     
Proto požadujeme: 

1) Urychlené přijetí jasné a nezpochybnitelné deklarace vlády České republiky, že náš stát usiluje 
o nalezení mírového řešení válečného konfliktu na Ukrajině.  
 

2) Zahájení konzultací se státy V 4, EU a na půdě OSN o možnostech uspořádání mírové 
konference za účasti zástupců Ruské federace, Ukrajiny a Spojených států amerických, kdy 
hostitelskou zemí by mohla být Česká republika.  
 

3) Přijetí závazku Vlády České republiky, že nedojde k vyslání jakýkoliv vojenských či jiných 
jednotek ozbrojených sborů do zahraničí bez předchozího výslovného mandátu Rady 
bezpečnosti OSN, s výjimkou zcela krajního případu, kdy profesionální příslušníci Armády 
České republiky budou vysláni na území členských států NATO k plnění závazků kolektivní 
obrany v souladu s článkem 5 Smlouvy o NATO za předpokladu, že ke splnění tohoto závazku 
nebude možné použít mírnějších prostředků.  
 

4) Revizi dosavadního přístupu materiální pomoci Ukrajině ukončením dodávek vojenského 
materiálu a přechodem k dodávkám materiálu pro civilní sektor, přičemž při posuzování 
rozsahu, charakteru a doby realizace této pomoci musí být bezpodmínečně zohledněny i 
ekonomické možnosti a zájmy České republiky.         
 
 

Žádáme, aby Vláda ČR do patnácti dnů ode dne doručení této výzvy informovala veřejnost, že tyto 
kroky přijímá a že zahajuje práci na jejich okamžitou realizaci.  
 


