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 GENOVA CON IL POPOLO UCRAINO  
 PER LA SOLIDARIETÀ E LA PACE 

Il 24 Febbraio di un anno fa ebbe luogo la vile, ingiusta e ingiustificabile 
aggressione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin.

Quel giorno di un anno fa ebbe inizio la lotta di resistenza del popolo 
ucraino per difendere le proprie libertà democratiche, i propri diritti e la 
propria sovranità.

Ad un anno di distanza da una invasione che ha provocato e continua a 
provocare immani distruzioni di città e villaggi, mietendo vittime civili 
innocenti, che non risparmia donne, vecchi e bambini, con atti di barbarie 
che offendono la coscienza civile del mondo intero riaffermiamo il nostro 
impegno solidale verso la popolazione ucraina.

Ancora una volta leviamo alta la nostra voce affinché Putin fermi 
questa guerra di aggressione nel rispetto dei principi sanciti nella 
Carta delle Nazioni Unite e possano crearsi le condizioni di una pace 
giusta fondata sul riconoscimento del diritto di ogni popolo alla propria 
autodeterminazione.
 
L’Associazione “POKROVA” Odv e l’Istituto Ligure per la Storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea nella ricorrenza del primo 
anniversario della resistenza del popolo ucraino di fronte all’invasione 
russa invitano i cittadini genovesi, la comunità ucraina che vive nella 
nostra città, le associazioni di volontariato, del mondo del lavoro e della 
cultura a partecipare a fianco della popolazione ucraina alla

 24 ЛЮТОГО 2022-2023 
 ГЕНУЯ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ 

ЗА СОЛІДАРНІСТЬ І МИР 

24 лютого минулого року розпочалася підла, несправедлива та 
невиправдана агресія проти України зі сторони путінської Росії.

Саме в цей день, рік тому, розпочалася боротьба українського 
народу за захист своєї демократичної свободи, своїх прав та 
суверенітету.

Через рік після вторгнення, яке спричинило і продовжує спричиняти 
руйнування міст та сіл, пожинаючи жертви серед невинного 
цивільного населення, яке не щадить жінок, людей похилого віку та 
дітей, під час якого відбуваються акти варварства, що ображають 
громадянську свідомість усього світу, ми підтверджуємо нашу 
солідарність з народом України.

Ми знову і знову закликаємо Путіна припинити цю загарбницьку 
війну відповідно до принципів, закріплених у Статуті Організації 
Об’єднаних Націй і створити умови для справедливого миру, 
заснованого на визнанні права кожного народу на власне 
самовизначення. 

Асоціація «ПОКРОВА» та Лігурійський інститут історії протистояння 
у сучасному суспільстві, з нагоди першої річниці протистояння 
українського народу російському вторгненню, зaпрошують 
мешканців Генуї, українську громаду, яка проживає в нашому місті, 
волонтерські асоціації зі сфер роботи та культури, взяти участь 
поряд з українцями в
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dove giungerà il corteo promosso dalla comunità ucraina che partirà dal ponte monumentale. 
Sullo schermo gigante della Regione Liguria apparirà la bandiera ucraina e i nomi di tutte le città 
bombardate in questo primo anno di guerra la manifestazione si concluderà a Palazzo Ducale 
con testimonianze dal vivo e in collegamento con civili di città ucraine.

Con questo gesto si vuole tenere viva la solidarietà e l’accoglienza verso un popolo che lotta per il 
proprio diritto alla vita e il proprio futuro nella libertà e nella pace affinché tutti gli ucraini possano 
continuare a dire “NOI NON SIAMO SOLI”.

СМОЛОСКИПНІЙ ХОДІ ЗА СОЛІДАРНІСТЬ І МИР
 У П’ЯТНИЦЮ 24 ЛЮТОГО 2023 18,30 ПЛОЩА ДЕ ФЕРРАРІ

на яку прибуде смолоскипна хода, організована українською громадою. Хода вирушить 
від Монументального мосту і рухатиметься по вул. XX Сеттембре до пл. Де Феррарі. На 
великому екрані облдержадміністрації Лігурії з’явиться український прапор і назви всіх міст, 
які були розбомблені в цей перший рік війни. Маніфестація завершиться у Палаці дожів 
живими свідченнями мешканців українських міст в прямому ефірі.

Цією акцією ми хочемо підтвердити нашу солідарність і прихильність до народу, який веде 
активну боротьбу за своє право на життя та своє майбутнє у свободі та мирі, щоб усі українці 
й надалі могли говорити: «МИ НЕ САМІ».

Promotori 
Associazione “POKROVA” Odv con tutta la comunità ucraina a Genova
Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

In collaborazione con
Comune di Genova
Regione Liguria 
Consolato Generale Ucraina (Milano)


