
Мецола: мужності та надії народу 
України 

 

Шановний Руслане, 

Шановні народні депутати, 

Шановні сміливі воїни, 

Шановні брати та сестри! 

Дякую за запрошення до Києва для виступу перед Верховною Радою. Для мене велика 

честь бути тут серед вас, наших колег, європейських парламентаріїв. Більше того, для 

мене це обов'язок бути тут. Обов'язок, який я повинна виконати. Відповідальність 

перед вами, хто перебуває на передовій. Показати світові, що навіть у темряві війни 

парламентська демократія є світлом. 

Я сьогодні тут як представниця Європейського парламенту і народу Європи, аби 

сказати вам одну річ. Ми з вами. У добрі та не дуже добрі часи: ми з вами. 

Картини, які ми у всьому світі бачили ці останні жахливі місяці, сповнені руйнувань, 

смертей, зламаних невинних життів, жінок і дітей, змушених залишити свої домівки і 

уклад життя. 

Але Європа і весь світ також побачили вашу хоробрість та непідкорення українських 

родин. Герої острова Зміїний відомі на весь світ. Гідні воїни Маріуполя надихатимуть 

багато наступних поколінь. 

І я не сумніваюся, що незабаром ми побачимо тріумф надії над страхом. Тому що ви 

показуєте світові, що жодний терор не здатен залякати, і що бомби ніколи не знищать 

гордість та ніколи не знищать гідність. 

Євросоюз та весь світ побачили: ви — захисники своєї країни. Але ви б'єтеся не лише 

за захист ваших домівок та вашої території. Ви б'єтеся за те, у що ми всі віримо: 

свободу, демократію, верховенство права. І тут, в Україні, ці цінності – не гучні слова. 

За них борються, бо ви знаєте, що без них немає нічого. 

Європейський Союз було створено для того, щоб об'єднати долі національних держав 

Європи, щоб вони більш ніколи не змогли вплутатися в такий конфлікт, який менш ніж 

за тридцять років призвів до двох світових війн. Європейський Союз — це проект для 

миру. Навіть більше — це проект в ім’я свободи. 

І дозвольте мені сказати, що Україна — це Європа. 

Це сумні і трагічні часи. Так багато українців втратили життя. Ви втратили членів сім'ї, 

родичів та друзів. Наші думки насамперед з усіма вами. І прошу повірити мені, коли я 



кажу, що Європейський парламент, Європейський Союз та народ Європи разом з 

Україною. 

Слова можуть надихати. І слова інколи можуть змінити світ. Але світ також потребує 

дій. І також світ потребує співчуття. І я тут, щоб передати послання підтримки та надії, 

що ми не полишимо Україну. І ми ніколи не ослабимо нашу пильність.  

Маріуполь — місто, де я ніколи не була, але це назва міста, яку я ніколи не забуду. 

Обстріл пологового будинку та вбивства дітей — це вчинок, що запам'ятається як 

ганебний. Це нелюдський вчинок, що підcумовує, проти якої загрози ви повстали. І ми 

ніколи не забудемо того, що там сталося. Ніколи. 

Зараз дозвольте мені дати вам три обіцянки. 

По-перше, це вторгнення у вашу країну ставить Росію у пряму конфронтацію з 

Європою, міжнародним співтовариством та світовим порядком, заснованим на 

правилах. І це ми не дозволимо Путіну робити безперешкодно. Нам потрібно більше 

жорсткіших санкцій. Ми притягнемо до відповідальності винних за те, що вони тут 

вчинили. 

По-друге, Європейський Союз визнає європейські амбіції України та ваше прагнення 

стати країною-кандидатом на вступ. І я стою перед всіма вами, щоб сказати, що ви 

можете на мене розраховувати, ви можете розраховувати на Європарламент у 

підтримці вашої країни в досягненні цієї мети. Ми знаємо, скільки крові пролито, аби 

до цього прийти, і ми вас не підведемо. 

І ми як ніколи раніше знаємо, що Україна дивиться на Європейський Союз як на своє 

місце призначення. Ми відповімо чесно і з надією. Кожна країна має свій власний 

шлях, але майбутнє України в Європейському Союзі ніколи не має піддаватися 

сумніву. 

По-третє, ми подбаємо про ваші родини, змушені тікати, допоки вони зможуть 

безпечно повернутися до своїх домівок та відбудовувати їхні життя. І ми допоможемо 

вам відбудувати ваші міста та містечка, коли це незаконне, неспровоковане і 

невиправдане вторгнення закінчиться. Ми вже надали допомогу: фінансову, військову 

та гуманітарну. Допомога триватиме та буде збільшена. Ми створимо Трастовий фонд 

солідарності з Україною та організуємо Міжнародну донорську конференцію для 

допомоги у відбудові. Оскільки цей напад на вашу Батьківщину змінив все. 

Не ви викликали це вторгнення. Не ви його спровокували. Ви не шукали конфронтації. 

Але те, як ви повстали, щоб зустріти цю мить, свідчить про велич народу, вашу 

мужність, силу вашого характеру. 

Зараз я закликаю Європейський Союз зустріти цей момент з такою ж рішучістю. 

Оскільки це має бути наш момент, чого би це не коштувало. 

Заснований на правилах світовий порядок залишається міцним. Путін недооцінив не 

лише відвагу та опір вашої країни, а й силу демократичного порядку. Він принципово 

помилявся, сприймаючи наші дискусії як слабкість. І він заплатив безпрецедентну 

ціну. Наші санкції боляче вдаряють, і ми повинні піти ще далі. 



Мільйони ваших співвітчизниць та співвітчизників залишили цю країну. Ще мільйони 

внутрішньо переміщені та, як очікується, вирушать до інших європейських країн. Ми 

маємо бути готові, але, що більш важливо, ми маємо бути готові робити все необхідне, 

щоб забезпечити майбутнє без страху для тих, хто прибуває до наших кордонів. І ця 

готовність залишиться непохитною і ніколи не ослабне. 

Обличчя Європи, ми це доведемо, залишиться обличчям відкритих сердець та 

відкритих домівок. Наочне вираження нашого спільного європейського шляху, де ми 

поєднуємо співчуття із силою. 

Нам потрібно ще подвоїти наші зусилля, щоб зменшити енергетичну залежність від 

Кремля. І я хочу побачити час, коли Європа буде повністю вільною та забезпеченою 

нашими енергоресурсами. 

У ці кризові часи нам слід пам'ятати, що енергія є та завжди була політичною 

матерією. Росія це розуміла багато років. І ви також. 

Метою Європи має бути майбутнє без жодного газу з Росії. Без жодного. Це амбітно, 

але необхідно, оскільки головне полягає в тому, що ми не повинні, споживаючи 

кремлівські енергоносії, опосередковано фінансувати бомби, що падають на ваші 

будинки. І ми прискоримо наші зусилля, щоб забезпечити, що це відбудеться якомога 

швидше. 

Дозвольте ще сказати про інформаційну війну, з якою ми стикнулися. Нам не тільки 

потрібно посилити, зміцнити наш кіберзахист, але ми маємо надалі протидіяти 

наративу, що конфронтація з Путіним робить Європу певним чином антиросійською. 

Росіяни протистоять Путіну, і їх багато. Незважаючи на загрозу ув'язнення, вони на 

правильному боці історії. Вони на нашому боці. 

Дозвольте насамкінець процитувати Джонатана Сакса, який сказав: «Важко перемогти 

страх в ім'я надії; це вимагає надзвичайної хоробрості. Але оскільки наші сили 

руйнування ще більше нарастають, ми потребуємо ще більше цієї мужності».  

Та як казав ваш національний поет Тарас Шевченко: «Борітеся – поборете!» 

Ви маєте мужність. 

Україна має цю мужність. 

Ми з вами сьогодні, ми будемо з вами завтра, і ми ніколи не залишимо вас. 

Слава Україні. 

 


