Paziņojums.
Biedrība "Brāļu kapu komiteja" asi nosoda neizprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas uzsākto
militāro iebrukumu1 Ukrainas teritorijā, kā rezultātā cieš Ukrainas iedzīvotāji, ekonomika un tiek apdraudēta
tās teritoriālā integritāte un neaizskaramība, un, ar šīm Krievijas Federācijas, kā okupācijas spēku armijas
brutālajām un prettiesiskajām darbībām ir izraisīta pasaules mēroga politiska, ekonomiska un arī militāra
krīze. Krievijas Federācijas uzsāktā un izvērstā karadarbības eskalācija Ukrainā liecina, ka ne civilizēts
dialogs, ne ekonomiskās sankcijas un starptautiskās sabiedrības aicinājumi līdz šim nav atturējis Krievijas
Federācijas iebrukumu Ukrainā un tur turpina iet bojā karavīri un civiliedzīvotāji.
Pamatojoties uz vispārpieņemtām morālām, ētiskām un humanitārām normām, kā arī cienot Ukrainas
teritoriālo integritāti un nedalāmību saskaņā ar Ukrainas demokrātiskā un leģitīmā veidā pieņemto Ukrainas
Konstitūciju2 (jo īpaši, saskaņā ar tās 9.nodaļas 132., 133.pantu), un ANO Ģenerālās Asamblejas 2014.gada
27 marta Rezolūciju Nr. 68/2623- Par Ukrainas teritoriālo integritāti.
Ievērojot visu augstāk izklāstīto faktu apkopojumu, biedrība”Brāļu kapu komiteja”, aicina Krievijas
vēstniecību Latvijā un starptautisko asociāciju "Vojennije Memoriali" darīt visu iespējamo, lai Krievijas
Federācija pārtrauktu karadarbību Ukrainā un izvestu savu okupācijas karaspēku no tās teritorijas.
Apzinoties, ka šobrīd ir iespējama dažāda veida starpvalstu līgumu pārskatīšana ar visām no tā
izrietošajām sekām, lai neturpinātu sociālās spriedzes pieaugumu Latvijā, Brāļu kapu komiteja, iesaka
apturēt Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā aktivitātes padomju karavīru kapu rekonstrukcijā.
Brāļu kapu komiteja patur tiesības atteikt karavīru apbedījumu vietu izpētes atļauju izsniegšanu pēc
organizāciju (biedrību un nodibinājumu pieprasījumu izvērtēšanas, kā arī aicina vietējās pašvaldības un
zemes īpašniekus kontrolēt un nepieļaut Brāļu kapu komitejas neakceptētas darbības, kas saistītas ar
karavīru apbedījumu vietu zondāžu vai ekshumāciju (neskaidrību gadījumā, lūgums jebkuru, kurš pamana,
kādas aktīvas rakšanas darbības karavīru apbedījumu vietās vai to tuvumā, lūdzam informēt policijas un
pašvaldības iestādes un sazināties ar Brāļu kapu komiteju pa telefonu 67611640, 26527206, vai rakstot epastā ar iespēju pievienot foto un video vizualizāju: bkkomiteja@apollo.lv; )
Tāpat, iespēju robežās tiek apturēta iepriekšējos gados atrasto Krievijas (padomju) armijas karavīru
pārapbedīšanas procedūra un publisku ceremoniju norise.
Attiecībā uz karavīru apbedījumu vietām, Brāļu kapu komiteja pauž pārliecību, ka neatkarīgi no
armijas piederības, karavīrs ir pelnījis tā godam un cieņai atbilstošu atdusas vietu. Brāļu kapu komiteja
aicina nesākt nevajadzīgas akcijas Latvijā attiecībā pret karavīru kapsētām un atcerēties, ka starp kritušajiem
karavīriem ir apbedīti daudz Ukrainas (tāpat arī Latvijas) karavīri, kuri karoja Latvijas teritorijā dažādās
pusēs un dažādās armijās
Brāļu kapu komitejas valde
____________________________________________________
2022.gada 24.februārī Krievijas Federācijas armija uzsāka karu pret Ukrainu, vēršot pret to raķešu uzbrukumus un ievedot tās teritorijā
okupācijas karaspēku (skat. https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/aizsardzibas-ministrija-nosoda-krievijas-uzsakto-karu-pret-ukrainu-un-apliecinaka-latvijai un https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-par-krievijas-iebrukumu-ukraina )
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https://www.legislationline.org/download/id/8233/file/Ukraine_Constitution_am2019_EN.pdf
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United Nations General Assembly Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014
[without reference to a Main Committee (A/68/L.39 and Add.1)]
68/262. Territorial integrity of Ukraine https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.pdf?OpenElement

