Заява та звернення
Березень 2022
Війна в Україні
Німецька Буддистьска Спілка шокована та глибоко занепокоєна війною в Україні. Війни будьякого характеру спричиняють сильні страждання усім у них залученим та приносять страждання
до майбутніх поколінь і кордонів.
Ми щиро прагнемо кінця ворожнечі та мирного рішення політичної та гуманітарної кризи
якомога швидше. Потреба в мирі та відмові від насилля могутня та сильна; чисельні мирні
демонстрації по всьому світу, протести в Росії та міжнаціональна солідарність доводять це.
Ми хочемо спонукати глобальні зусилля до роботи проти усіх насильницьких дій та
фундаментальної ненависті. Як Буддисти, ми почуваємось особливо відданими практиці
мудрості (обізнаності) та емпатії у ці часи. Важливо не сприяти агресії усереднені себе, а дарувати
нашу турботу усім в незалежності від їх походження, пропонувати посильну допомогу та ділитися
зв’язанністю з усіма.
Ми дякуємо усім індивідуальним членам та членським спільнотам, що в останні тижні
організовували медитації миру, демонстрації та збори коштів та речей для біженців.
Ми просимо вас розповідати світу про ваші зусилля до миру, проекти допомоги та пропозиції
солідарності та сприяти створенню мережі активного співчуття. Відправляйте вашу інформацію /
посилання на info@dbu-brg.org; вони будуть опубліковані на головній сторінці НБС та поширені
у новинній розсилці НБС.
Для тих, хто все ще хоче підтримати та долучитися, тут є перша вибірка Буддистьських
та національних можливостей підтримки:
Від Буддистьских Друзів
•
•
•
•

Mitgefühl in Aktion e.V.: Внески для прямої екстреної допомоги в зонах кризи
https://www.mia.eu.com/
Karma Dechen Chöling - Центр Буддистів Варшави: Прийом та піклування про Буддистів
України та Білорусі https://karmadechencholing.eu/
Mahakaruna: допомога пораненим на війні, дітям-біженцям та молодим людям з
України https://www.aktion-mahakaruna.de/
Також присилайте нам ваші кампанії та пропозиції

Додаткові для POC та квір-людей
•
•
•

http://www.quarteera.de
https://www.lsvd.de/de/ct/6666-Queere-Nothilfe-Ukraine-Jetzt-LSBTIQ-Menschen-Schutzgewaehren-und-spenden
https://mission-lifeline.de/ukraine

Координація допомоги з житлом
•
•
•

https://www.unterkunft-ukraine.de/ (пропонують житло), а також
https://www.host4ukraine.com/
https://warmes-bett.de/: також платформа, де можна пропонувати та шукати житло,
очевидно по всій Німеччині

Збірка можливостей (грошових) внесків
ion medeor

Організація допомоги з медикаментами, «екстренна аптека світу»,
підтримка поставок до медичних закладів

Supports its sister organization, the Ukrainian Red Cross (URC). Підтримує
сестринську організацію, Український Червоний Хрест (УЧХ)
Diakonie
Зі своєю партнерською організацією Угорська Міжцерковна Допомога (HiA)
Katastrophenhilfe розповсюджує їжу та предмети гігєни серед біженців по Україні.
German Red Cross

IsraAID Germany
e.V.

Together with the Central Welfare Office of Jews in Germany (ZWST), IsraAID
Germany e.V. provides much-needed psychosocial support in Ukraine for
communities affected by the armed conflict. Many survivors of the Shoa live in
Ukraine. IsraAID supports the affected communities in eastern Ukraine as well
as the Jewish community of internally displaced persons in Kiev, in coping with
the conflict. Разом з Центральним Управлінням Захисту Евреїв у Німеччині
(ZWST), IsraAID Germany e.V. пропонує дуже потрібну психологічну
підтримку в Україні для спільнот що постраждали від озброєного
конфлікту. Багато тих, хто пережив Голокост живуть в Україні. IsraAID
підтримує постраждалі спільноти у східній Україні та єврейські спільноти
внутрішньо переміщених персон у Києві у зв’язку з конфліктом.

Українсько-американська організація заснована у 2014 році для того, щоб
Razom for Ukraine допомогти побудувати Україну як молоду демократію. Вона зібрала різні
способи допомоги.
United Help
Ukraine

Українсько-американська організація, що допомогає людям на місці, таким
як внутрішньо переміщеним особам, наприклад, з медикаментами.

Vostok SOS

Українська організація, що збирає пожертви для цивільного населення
сходу України та внутрішньо переміщених осіб.

«Наш світ став настільки взаємозалежним, що насильницький конфлікт між двома
країнами невідворотно має наслідки для всього світу. Війна застаріла – ненасильство
це єдиний шлях. Нам потрібно розвинути відчуття єдності людства, вважаючи
кожну людину своїм братом чи сестрою. Так ми збудуємо більш мирний світ».
Далай Лама; 28 Лютого 2022

