
 

 
 
 
 

Bruksela, 12 maja 2022 r. 
 
Joseph Borell, Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa 
 
Szanowny Wysoki Przedstawicielu, 
 
Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele obywateli Unii Europejskiej zwracamy się do 
Pana z pilną prośbą o zaangażowanie się w działania na rzecz ratowania ukraińskiego personelu 
wojskowego i cywilów przebywających obecnie w Mariupolu w Ukrainie. 
 
Od lutego 2022 roku Mariupol był okupowany i stopniowo odcinany od terytorium 
kontrolowanego przez władze ukraińskie. Miasto jest nieustannie ostrzeliwane przez Federację 
Rosyjską, która nie pozwoliła przetrwać żadnym budynkom miejskim. Ponadto ludność 
cywilna jest codziennie masakrowana przez wojska rosyjskie, które kontrolują ulice 
Mariupola. Sytuacja w mieście jest zasadniczo katastrofą humanitarną: miejscowa ludność nie 
ma dostępu do żywności, leków i podstawowych artykułów higienicznych. Pomimo tych 
wszystkich okrucieństw i chęci opuszczenia przez tysiące mieszkańców Mariupola strefy 
działań wojennych, władze rosyjskie albo nie pozwalają na otwarcie korytarzy humanitarnych, 
albo nieustannie zakłócają je masowymi ostrzałami. 
 
Ostatnią placówką kontrolowaną przez ukraińskie wojsko w Mariupolu jest obecnie budynek 
huty Azovstal . W bardzo niehigienicznych warunkach, bez posiłków wojskowych, pomocy 
humanitarnej i prawie bez nadziei na pomoc, Azovstal nadal się broni. Chociaż władze 
ukraińskie poczyniły ogromne wysiłki w celu ewakuacji, na terenie zakładu nadal znajdują się 
ranni i cywile, których dokładnej liczby nie można w tej chwili oszacować. Życie obrońców 
Azovstalu i mieszkańców Mariupola jest zagrożone – armia rosyjska wkradła się już do 
zakładu i niszczy całą możliwą infrastrukturę do ewakuacji. 
 
Miasto Mariupol i Ukraina potrzebują natychmiastowych i skoordynowanych działań ze strony 
UE. Apelujemy do Pana Borrella, aby wykorzystał Pan cały swój autorytet i wagę 
dyplomatyczną do zaangażowania się w rozpoczęte już negocjacje z ONZ, Międzynarodowym 
Komitetem Czerwonego Krzyża i rządem ukraińskim w celu opracowania planu ewakuacji 
wojska i ludności cywilnej z Azovstalu i zniszczonego Mariupola, a także w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa tych korytarzy, ze względu na bezwzględne i brutalne działania władz 
rosyjskich. Ukraińcy płacą zbyt wysoką cenę, broniąc bezpieczeństwa Europy i świata oraz 
umierając za fundamentalne wartości, na których opiera się UE . Musimy działać natychmiast, 
zanim będzie za późno. 
  
Z poważaniem, 
 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
Anna Zalewska 
Iwan Stefaniec 
 
 


