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ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ

ДО УРЯДУ ЯПОНІЇ

Висловлюємо свою послідовну підтримку багаторічній боротьбі японського народу за
територіальну цілісність своєї держави та заявляємо про нагальну потребу повернення
Японії чотирьох островів Курильської гряди (
Ітуруп,
Кунашир, Шикотан і група остовів
Хабомаї), які були, є і залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території цієї
країни, але до сьогодні незаконно перебувають під юрисдикцією Російської Федерації
(РФ).

Закликаємо світове співтовариство, всіх людей доброї волі підтримати справедливі
вимоги Японії до РФ щодо повернення згадуваних островів. Рішуче засуджуємо дії РФ –
країни-агресора, країни-ізгоя, яка є апріорі нездатною до конструктивного діалогу як з
Японією, так і з іншими країнами світу.

Історичний досвід переконливо вчить, що РФ не засвоїла уроки російсько-японської
війни 1904-1905 рр., коли царській Росії було дано рішучу та гідну наслідування від січ у її
колоніальній експансії на Далекому Сході, а славні перемоги японської імператорської
армії і флоту під Порт-Артуром, Мукденом і Цусімою стали провісниками падіння
збанкрутілої та ненависної Російської імперії.
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Вважаємо за доцільне розпочати активний дипломатичний тиск на уряд РФ, розробити
комплекс заходів для привернення до цієї проблеми пильної уваги світової
громадськості, звернутися до ООН з метою проведення міжнародної конференції, на
якій була би обговорена майбутня територіальна приналежність згадуваних островів та
процес їх передання під японську юрисдикцію.

Засуджуємо дії Кремля, які профанують двосторонній переговорний процес з Японією
та посилюють напругу на Далекому Сході. Ігнорування РФ обґрунтованих вимог
японської сторони за йвий раз свідчить про нездатність кремлівського керівництва (і в
першу чергу президента РФ Владіміра Путіна) до встановлення та підтримування
добросусідських відносин з країнами на російському прикордонні.

Ще раз заявляємо – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група остовів Хабомаї – є і
залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території Японської держави, а
подальше зволікання з їх передачею Японії є по суті актом агресії стосовно останньої з
боку СРСР та РФ як її правонаступниці, що триває з моменту нормалізації
радянсько-японських стосунків у 1956 р.

Ініціатор звернення – Ігор Срібняк, доктор історичних наук, доктор філософії УВУ,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства Київського
університету імені Бориса Грінченка, керівник Науково-дослідного центру орієнталістики
імені Омеляна Пріцака Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Іван Монолатій, академік Академії наук вищої школи України, доктор філософії УВУ,
доктор політичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, член НТШ; доктор габілітований наук гуманістичних, надзвичайний
професор Університету Яна Кохановського у Кельцах (Республіка Польща).

Василь Яблонський, кандидат історичних наук, доцент, голова Української
консалтингової групи «Радичі».

Ігор Андрущенко, письменник, перекладач.
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Іванна Збруцька, перекладач компанії розвитку біотехнологій «Мерро Інтернешнл»,
м.Київ (донедавна – зав. секції китайської мови, в.о. завідувача кафедри мов і цивілізацій
Далекого Сходу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного
університету).

Алла Атаманенко, доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних
відносин Національного університету «Острозька академія».

Віктор Ґудзь, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії та
правознавства природничо-географічного факультету Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Василь Ожоган, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедрою української
мови, віце-президент з навчальної роботи Національного університету
«Києво-Могилянська академія».

Євген Пащенко, доктор філологічних та історичних наук, професор, завідувач кафедри
української мови і літератури Філософського факультету Загребського університету
(Хорватія).

Микола Дорошко, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової
роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

Галина Стародубець, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої
історії Житомирського державного університету імені І.Франка

Ольга Лучук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету
міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
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Олександр Дуднік, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національної
бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Роман Коваль, член Національної спілки письменників України, президент Історичного
клубу “Холодний Яр”, лауреат премії ім. Михайла Стельмаха, член Національної спілки
журналістів України, академік Академії наук вищої освіти України, лауреат Народної
Шевченківської премії 2013 року.

Василь Орлик, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук
та документознавства Кіровоградського національного технічного університету.

Іван Патриляк, доктор історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор музею історії
Київського університету.

Василь Деревінський, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук
Київського національного університету будівництва і архітектури.

Обращение&nbsp; представителей украинской общественности к правительству
Японии
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