ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ MPA ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ – засідання ВК 2022-03-10
РЕЗОЛЮЦІЯ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
1. Міжнародна рада з архівів (МРA) більшістю голосів серед членів її Виконавчого Комітету
та:
а) у світлі розпочатої збройної агресії проти України, у тому числі її громадян, як
військових, так і цивільних, її уряду, міст та інфраструктури, а також її унікальної
документальної та культурної спадщини урядом Російської Федерації за підтримки
Республіки Білорусь,
б) на підтримку народу України, його легітимно і демократично обраного уряду та його
професійних спільнот та установ, які займаються управлінням інформації, документації та
архівами, зараз знаходяться під загрозою руйнування,
в) відповідно до принципів і цінностей, які захищає МРA, підтримуючи верховенство права,
піклуючись про світову архівну спадщину та захист всіх співробітників, які самовідданні
управлінню унікальною документальною спадщиною,
вирішила призупинити відносини з чотирма державними архівними установами Росії та
Білорусі, які є членами МРА:
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ:
- Федеральне архівне агентство РФ
- Комітет з питань архівів при уряді Удмуртської Республіки
- Державний комітет архівів Республіки Татарстан
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ:
- Департамент архіву та діловодства Міністерства юстиції республіки Білорусь
2. Призупинення відносин означає, що всі офіційні контакти між цими установами та їх
співробітниками з МРА, її організаціями (експертними групами, секціями, філіями) та
органами (Фонд міжнародного розвитку архівів, Програмна комісія, Форум національних
архівістів, Форум професійних асоціацій, Виконавчий Комітет, Загальна Асамблея) та будьяка участь у діяльності та заходах МРА (конференції, конгреси, Міжнародний тиждень
архівів та подібні заходи) призупиняються до тих пір, поки не буде досягнуто переговорів
про припинення вогню, які будуть відповідати вимогам легітимного уряду України та
забезпечення безпеки та суверенітету осіб та установ, які охороняють культурну спадщину
України.
3. МРА, її організації, органи та члени зобов’язані виконати це рішення Виконавчого
Комітету МРА негайно.
4. МРА наполегливо просить Уряд Російської Федерації та Уряд Республіки Білорусь
припинити цю збройну агресію, закликаючи їх поважати та захищати професійні спільноти
та установи, які займаються веденням інформації, діловодства та архівів та які не лише
опікуються пам’яттю про Україну, а й документацією та архівами, які свідчать про
ідентифікацію, права та обов’язки її народу та його законно та демократично обраного
уряду.
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