ЗАЯВА
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій,
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин
щодо виключення росії з Ради Безпеки ООН
Згідно Статуту ООН, однією з цілей Організації Об'єднаних Націй є
підтримання міжнародного миру і безпеки. Стаття 2 Статуту говорить, що всі
члени Організації Об’єднаних Націй утримуються у міжнародних стосунках від
загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності чи
політичної незалежності будь якої держави так у інший спосіб, несумісний з
цілями ООН.
Росія цинічно ігноруючи принципи міжнародного права здійснила
широкомасштабне вторгнення в Україну. Її дії як країни-агресора несуть пряму
загрозу міжнародному миру і безпеці та суперечать її зобов’язанням як
постійного члена Ради Безпеки ООН.
Росія щодня вчиняє воєнні злочини, агресію та геноцид, використовуючи
заборонені засоби ведення війни, знищує мирні міста України та цивільних
громадян. Війна уже забрала 169 дитячих життів, 306 дітей поранені, і ці
жахливі цифри зростають.
Агресор здійснює масовані обстріли житлових районів українських міст
та селищ, медичних і освітніх закладів, нищить ключові об'єкти
інфраструктури, використовує заборонену зброю, чинить терор на окупованих
територіях, викрадає представників влади, перешкоджає наданню гуманітарної
допомоги мирному населенню, зриває домовленості про гуманітарні коридори.
Все це свідчить про умисне створення гуманітарної катастрофи в оточених чи
окупованих містах і селах та про акти геноциду щодо українського народу.
Весь цивілізований світ шокований звірствами російських військових
щодо цивільного населення - розстрілами, застосуванням тортур, гвалтуванням
жінок і дівчаток, особливо в населених пунктах, які були окуповані. Лише у
нещодавно звільненій Бучі виявлено братську могилу з тілами близько 300
людей.
16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав росію припинити
розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Проте росія відмовилася
виконувати вимогу Міжнародного суду ООН і продовжує війну в Україні.
Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних
Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі.
Росія - держава-агресор, держава-окупант, держава терорист не може
залишатись членом Ради Безпеки ООН!
Дії росії не сумісні з принципами та цінностями міжнародних організацій,
які керуються правом та націлені на збереження миру у світі.

Комітет як орган Верховної Ради України звертається до світового
співтовариства виключити російську федерацію зі складу Ради безпеки
Організації Об’єднаних Націй!
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