
Лист підтримки українським історикам від 24.02.2023 

24-го лютого 2023 року минає рік від початку повномасштабної війни Росії проти України.  

Ми, історики, які досліджують країни Східної Європи, категорично засуджуємо російську агресію. 
Війна, яку веде Росія, є злочинною, а військові та найманці, керовані президентом Путіним та його 
режимом, не зупиняються перед навмисними вбивствами, зґвалтуваннями та катуваннями також 
цивільних осіб. Але усі військові злочини будуть ретельно задокументовані, а їхні призвідники не 
уникнуть покарання. 

За нинішньої ситуації ми висловлюємо цілковиту солідарність з нашими українськими 
колежанками і колегами, – як тими, які залишаються в Україні, так і тими, хто мусив виїхати за 
кордон. Дехто з них нині працює разом з нами на кафедрах та в інститутах у Німеччині, й ця 
співпраця є для нас надзвичайно продуктивною. Ми усебічно підтримуємо наших колежанок і 
колег у цей важкий для них час, сповнений тривог і страждань. Ми й надалі докладатимемо усіх 
зусиль, щоб захистити права українців на мирне та вільне життя в їхній суверенній державі та щоб 
забезпечити належні умови праці нашим українським колежанкам і колегам. Ми переконані, що в 
майбутньому наша співпраця з ними стане ще тіснішою. 

Слава Україні! 

Об’єднання істориків Східної Європи (VOH)  

Solidaritätsadresse an die ukrainischen Historikerinnen und Historiker zum 24. Februar 2023 

Am 24.02.2023 jährt sich der Beginn des großflächigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Als 
Osteuropahistorikerinnen und -historiker verurteilen wir die russische Aggression aufs Schärfste. Die 
russische Kriegsführung ist verbrecherisch, und Militärs und Söldner, befehligt von Präsident Pu�n und 
seinem Regime, schrecken nicht davor zurück, auch Zivilis�nnen und Zivilisten gezielt zu töten, zu foltern 
und zu vergewal�gen. Die Kriegsverbrechen werden genau dokumen�ert, um später eine Strafverfolgung 
der Täter möglich zu machen.  

Vor diesem Hintergrund erklären wir unsere volle Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in der 
Ukraine, sowohl mit denen, die weiter in der Ukraine leben, als auch mit denen, die ins Ausland fliehen 
mussten. Einige arbeiten jetzt bei uns in Deutschland an Lehrstühlen und Ins�tuten mit uns zusammen, 
was wir als große Bereicherung empfinden. In dieser für die Kolleginnen und Kollegen so 
entbehrungsreichen und leidvollen Zeit unterstützen wir sie nach vollen Krä�en. Wir werden auch kün�ig 
mit Kopf und Herz dafür einstehen, die Rechte der Ukrainerinnen und Ukrainer auf ein friedliches, freies 
Leben in einem souveränen Staat zu verteidigen und möglichst gute Arbeitsbedingungen für unsere 
ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Wir sind überzeugt davon, dass wir kün�ig noch 
enger werden zusammenarbeiten können. 

Slava Ukraini! 

Der Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker (VOH) 


