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(Kijów, 22 marca 2011 roku)

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki

Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażając przekonanie, że rozwój

dialogu parlamentarnego w płaszczyźnie społeczno-humanistycznej w istotny sposób dopełni

istniejące mechanizmy współpracy dwustronnej i wielostronnej,

z zadowoleniem przyjmują wysiłki ukierunkowane na rozwój partnerstwa strategicznego

pomiędzy naszymi państwami, w szczególności poprzez aktywizację dialogu między

społeczeństwami obywatelskimi z udziałem szerokiego spektrum elit intelektualnych,

działaczy kulturalnych, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych;

stwierdzają  wagę rozwoju wspólnych instytucji społecznych, takich jak Ukraińsko-Litewskie

Forum Społeczne, Ukraińsko-Polskie Forum Partnerstwa, jako nowego i wyjątkowego

formatu współdziałania, powołanego dla umacniania atmosfery przyjaźni i wzajemnego

zrozumienia,  kontynuacji procesu wzajemnego zbliżenia i poznawania się;

podkreślają wagę realizacji wspólnych projektów w sferze społeczno-humanistycznej dla

umocnienia pozycji Ukrainy, Litwy i Polski na arenie międzynarodowej;

wzywają do połączenia wysiłków, w tym na poziomie dyplomacji publicznej,

ukierunkowanych na wsparcie integracji europejskiej Ukrainy, w szczególności ułatwienie

wyjazdów obywateli oraz wzmocnienia kontaktów międzyludzkich;

dążą do rozwijania bezpieczeństwa i stabilności w państwach ościennych i są gotowe dalej

aktywnie dzielić się doświadczeniem eurointegracyjnym, dążyć do aktywniejszego poparcia

ze strony wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dla realizacji Polityki

Sąsiedztwa Wschodniego;

wzywają do podjęcia działań mających na celu umożliwienie uczestnictwa Ukrainy i innych

krajów „Partnerstwa Wschodniego” we wspólnych programach w dziedzinie oświaty

i współpracy naukowej oraz kultury i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;

z zadowoleniem przyjmują realizacje projektów w dziedzinie oświaty, w tym Europejski

Uniwersytet Wschodni,  które sprzyjać będą pogłębieniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy



szkołami, instytucjami akademickimi, naukowym badaniom historii oraz analizie

współczesnych procesów gospodarczych i politycznych;

wspierają włączenie studentów i młodzieży szkolnej do programów wymiany młodzieżowej

oraz stworzenie podstaw prawnych dla takiej wymiany;

podkreślają konieczność dalszego wszechstronnego zapewnienia realizacji praw i potrzeb

mniejszości narodowych, które odgrywają ważną rolę w rozszerzeniu dobrosąsiedzkich

stosunków miedzy naszymi państwami;

podtrzymują perspektywę dalszego badania wspólnego dziedzictwa kulturalnego

i historycznego Ukrainy, Litwy i Polski, powiązanych stuleciami wspólnej historii;

wzywają do zorganizowania i przeprowadzenia w 2011 r. wspólnego przedsięwzięcia z okazji

obchodów 390. rocznicy zwycięstwa wojsk ukraińsko-polsko-litewskich w bitwie pod

Chocimiem i 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza;

popierają wysunięcie wspólnej kandydatury Lwowa i Lublina do tytułu Europejskich Stolic

Kultury w 2016 r.;

podkreślają wagę dalszego pielęgnowania pamięci historycznej, przezwyciężenia stereotypów

ze złożonych stronic wspólnej przeszłości, kontynuacji trwających procesów pojednania

i integracji;

zwracają uwagę, na 25. rocznicę Tragedii Czarnobylskiej i wspólnie postanawiają dążyć, aby

projekty z zakresu energetyki atomowej w regionie i sąsiedztwie realizowane były ze ścisłym

przestrzeganiem międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa;

wyrażają gotowość do kontynuacji prac nad opracowaniem koncepcji „wspólnego

dziedzictwa archiwalnego”.
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