Заява ESGO про підтримку України
Шановні друзі та колеги ESGO!
У зв’язку з військовими діями російського та
білоруського режимів щодо демократичної держави
України та її громадян, ESGO цим відкритим листом
висловлює свою повну підтримку, співчуття та
солідарність з нашими друзями, колегами та
народом України.
Наша наукова спільнота твердо вірить у співпрацю,
діалог, толерантність, взаємодопомогу та
демократію. Ми засуджуємо жорстоке вторгнення в
Україну, вбивства її громадян та арешти
протестувальників у Росії та Білорусі. Як європейське
суспільство, орієнтоване на пацієнтів, ми відстоюємо
права людини, свободу та демократію та закликаємо всі зацікавлені сторони зробити
те ж саме.
У ці важкі часи наші думки в першу чергу спрямовані на наших пацієнтів онкологічної
гінекології у зонах бойових дій, які тепер борються не тільки з раком, але й стикаються
з новою додатковою проблемою - доступом до лікування в умовах війни. Наші думки
також спрямовані до наших членів і колег в Україні. Ми пропонуємо всю можливу
допомогу в цій ситуації вам, а також усім людям України, які постраждали від війни та
борються за свободу. Наші думки є також з нашими дорогими колегами в Росії та
Білорусі, які змушені лише спостерігати, a безсилі допомагати перед лицем ініційованої
урядом агресії, яка суперечить їхнім і нашим принципам.
Ми - лікарі та науковці, а не політики чи дипломати, але нинішня ситуація впливає на
всіх нас, як громадян Європи, так i членів сім’ї ESGO. З сумом визнаємо, що нинішня
ситуація не дає нам можливості продовжувати діяльність у співпраці з Росією та
Білоруссю на національному представницькому рівні.
Тепер ESGO не буде організовувати жодних заходів ESGO в Росії чи Білорусі і члени
нашої ради не приймуть запрошення виступати в якості спікерів у цих країнах. Також
ESGO призупинить інституційну акредитацію в Росії та Білорусі.
Як наукова та медична організація, ESGO розуміє, що російська та білоруська агресія
призводить до побічної шкоди, яку зазнають хворі на гінекологічні раки та надавачі
допомоги в цих регіонах. Тому ESGO не перешкоджатиме індивідуальній підтримці
російських та білоруських колег у доступі до важливої медичної інформації чи обміну
медичними знаннями. Ми віримо, що наші друзі та колеги в Росії та Білорусі, які
засуджують цю війну, зрозуміють і підтримають підхід ESGO.
Цією заявою та своїми діями ми демонструємо нашу солідарність з друзями, колегами,
родинами та пацієнтами, які постраждали від цієї жахливої гуманітарної трагедії. Ми

приєднуємося до інших з благанням припинити цю війну та поважати демократію та
міжнародне гуманітарне право.
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