
МАНІФЕСТ ДЛЯ 
НОВОЇ УКРАЇНИ 
ТА НОВОГО СВІТУ
В І Л Ь Н І  В І Д  В І Й Н И

ВІЛЬНІ  ВІД ВИКОПНОГО ПАЛИВА

В І Л Ь Н І  В І Д  С Т Р А Х У



Ми - "Стоїмо Разом", незалежний український громадський 
рух, присвячений обороні та звільненню нашої країни, 
остаточній поразці російської агресії та зеленому 
енергетичному майбутньому для світу.

Працюючи з союзниками в Європі, США та інших країнах, ми 
протистоїмо російській пропаганді, лобіюємо жорсткі санкції 
та навчаємо політиків на національному та міжнародному 
рівнях.
 
Відзначаючи першу річницю незаконного і жорстокого 
вторгнення Росії в нашу країну, ми вважаємо, що настав час 
для українського громадянського суспільства викласти своє 
бачення майбутнього. Звертаючись до парламенту Великої 
Британії в лютому 2023 року, президент Зеленський заявив, 
що "українська перемога змінить світ - принесе зміни, яких 
світ давно потребує". Ми згодні з цим сильним твердженням. 

Обіцянка України протистояти террору, що живиться 
викопним паливом, має бути реалізована всім світом. 
Відбудова України має стати початком глобального руху за 
чисту, відновлювану та безпечну енергію. 

Для досягнення цього зеленого ренесансу Razom We Stand 
вимагає наступних дій від національних урядів та 
міжнародних організацій, включаючи Європейський Союз, G7 
та G20.

МИ -  "СТОЇМО РАЗОМ",  НЕЗАЛЕЖНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ,  
ПРИСВЯЧЕНИЙ ОБОРОНІ ТА ЗВІЛЬНЕННЮ 
НАШОЇ КРАЇНИ,  ОСТАТОЧНІЙ ПОРАЗЦІ 
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІ Ї  ТА ЗЕЛЕНОМУ 
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ МАЙБУТНЬОМУ 
ДЛЯ СВІТУ.



0 1 . САНКЦІЇ ПРОТИ

ВИКОНУВАТИСЯ.
ПОВНИМИ І ПОВНІСТЮ 
РОСІЇ ПОВИННІ БУТИ

Багато країн світу все ще мають справу, відкрито чи приховано, 
з російським викопним паливом та іншими товарами і 
послугами. Ми вважаємо, що на Росію - найнебезпечнішу 
терористичну державу світу - мають бути накладені санкції 
такого ж масштабу, як і на Північну Корею та інші 
держави-вигнанці. Держави, корпорації та окремі особи, які 
порушують санкції, повинні понести суворі юридичні та 
фінансові наслідки. Міжнародні органи також повинні 
засвідчити, що більше не буде ніяких нових інвестицій в 
індустрію викопного палива в Росії.



Україна має потенціал стати гігантом зеленої 
енергетики. Крим і південь України, зокрема, можуть 
стати центрами сонячної, вітрової та хвильової 
енергії. Об'єднана енергосистема, в яку кожна країна 
робить свій внесок і від якої всі отримують вигоду, 
зміцнить зв'язки між країнами і зменшить ризик 
конфліктів.

02.ІНВЕСТИЦІЇ В

ЕНЕРГОСИСТЕМУ, ЩО
ВКЛЮЧАТИМЕ УКРАЇНУ.

КОНТИНЕНТАЛЬНУ
ЄВРОПЕЙСЬКУ



Інвестиції у видобуток викопного палива 
призводять до нестабільності та загрожують 
безпеці. Фінансові регулятори, центральні 
банки, уряди та міжнародні організації повинні 
вжити негайних заходів, щоб позбавити 
стимулів і, зрештою, заборонити інвестиції у 
видобуток викопного палива, які загрожують 
миру і безпеці.

03.ДЕФІНАНС

ПАЛИВА.
ВИКОПНОГО
УВАТИ ГАЛУЗЬ



Громадам в Україні та за її межами має бути надана 
свобода розвивати та експлуатувати власні джерела 
чистої енергії, підключені до континентальної 
енергосистеми. Необхідно усунути бюрократію та 
бар'єри, які в кінцевому підсумку сприяють 
приватним або державним монополіям. Засоби 
виробництва і використання зеленої енергії повинні 
бути доступними для кожного.

04.ДЕМОКРАТИЗУ
ВАТИ ЗЕЛЕНИЙ
ПЕРЕХІД.



Поряд з розвитком "зелених" джерел енергії, світові 
лідери повинні терміново вжити заходів для різкого 
скорочення світового попиту на нафту і газ. Це 
включатиме електрифікацію громадського транспорту, 
стимулювання використання електромобілів та заборону 
на використання одноразового пластику.

05. СКОРОТИТИ

НА НАФТУ І ГАЗ.
СВІТОВИЙ ПОПИТ



УКРАЇНА ЗАСЛУГОВУЄ ПІДТРИМКИ.
Народ України був непохитним і стійким перед 
обличчям невимовної жорстокості впродовж 
останнього року. 

Війна проти Росії закінчиться лише тоді, коли Путін 
більше не матиме нафтогазових кривавих грошей 
для фінансування своєї кампанії вбивств. Але занадто 
багато країн в Європі та за її межами заявляють про 
дотримання санкцій, але при цьому продовжують 
купувати російське викопне паливо на мільйони 
доларів щодня. Ось чому ми закликаємо до 
найсуворіших санкцій і остаточної та повної 
заборони на інвестиції в російську нафтову і газову 
промисловість.

Герої України борються не за те, щоб світ залишався 
незмінним. Вони борються за майбутнє. Саме тому 
ми закликаємо до майбутнього, вільного від 
диктатури викопного палива, де відновлювана 
енергія виробляється і споживається 
демократичним шляхом.

УКРАЇНА ЗАСЛУГОВУЄ НА НАДІЮ.

Через рік після вторгнення Україна потребує від 
світу рішучих дій, щоб закінчити війну і звільнитися 
від загрози тиранії викопного палива.

Razom We Stand звертається із цим закликом до 
України та світу.

УКРАЇНА ЗАСЛУГОВУЄ ДІЙ.




