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Tárgy: Nyilatkozat a békéért, a nemzeti önállóság elismeréséért és szabadságáért 
 
 
 
Minden európai hatóságnak és más szövetségesnek. 
 
Az ECNAIS, az Európai Független Iskolák Nemzeti Szövetségeinek Tanácsa, amely az európai 
oktatási intézmények 20%-át képviseli, a legnagyobb mértékű együttérzését fejezi ki tagja, a 
Kijevi Magániskolák Egyesülete részére, és minden ukrajnai független iskola részére. 
2018-ban az ukrán magániskolák látták vendégül az ECNAIS éves konferenciáját, és büszkén 
mutatták be országuk új oktatási törvényeit, és egy modern, szabad Ukrajna felépülésének 
folyamatát vetítették előre. Most mindez veszélybe került. 
Tanárok, szülők és gyerekek mennek az utcára, hogy az életükért és jövőjükért harcoljanak. A 
szabad világ nem nézheti ezt tétlenül! 
Ezért felkérünk minden országos és nemzetközi hatóságot, hogy tegyen megfelelő és 
elkötelezett lépéseket az illegális háború megállításáért, és garantálja Ukrajna szabadságát, 
valamint állampolgárainak jogát ahhoz, hogy egy szabad országban élhessenek. 
Javasoljuk, hogy az iskolák világszerte vállaljanak szolidaritást az ukrajnai emberekkel, és 
hallassák a hangjukat. 
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To 

EU Institutions, Governments of 
member States and other authorities 

 

 

February 28th, 2022 

 

Subject: Declaration for peace, respect for national sovereignity and freedom 

 

To all European authorities and other allies, 

ECNAIS, representing the European National Associations of Independent Schools, representing around 
20% of the European education system, expresses its utmost solidarity with our member the Association 
of Kyiv Private Schools and all other independent schools in Ukraine. 

In 2018, the Ukrainian independent schools hosted the annual ECNAIS conference and proudly 
presented the country's brand new school laws and the dream of a modern and free Ukraine that was 
in the making. Now, all this is threatened. 

Teachers, parents and even students are in the street fighting for their way of life and for their future. 
The free world must not sit and watch! 

We therefore request of all authorities, national and international, to take relevant and determined 
action to stop the illegal war and to guarantee Ukraine`s freedom and its people`s right to live in a free 
country. 

We suggest that schools all over the world stand in solidarity with the Ukrainian people and make their 
voices heard. 
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