
Posicionament de l'AECS respecte el
conflicte a Ucraïna
Estimades estudiants i membres de l'AECS,

Des de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) de Catalunya i Illes
Balears tenim el deure de defensar els drets humans i la pau, i és per aquesta raó
que, davant la situació actual a Ucraïna, ens veiem obligades a escriure aquest
posicionament.

Com moltes sabeu, el dia 24 de febrer, Rússia va iniciar una agressió militar en
contra d'Ucraïna. Aquest atac i invasió armada s'ha vist continuat fins avui, dia 13
de març, essent una gran crisi que ha costat, ja des del primer dia, massa
víctimes. L'assalt rus,  amb l'entrada de forces militars a terra ucraniana,
bombardejos que s'han donat  en zones residencials, escoles, universitats i
hospitals, el no respecte als corredors humanitaris i l'atac a infraestructures
crítiques com les xarxes de subministrament elèctric i aigua, ens horroritza per la
magnitud de la destrucció, i és per això que condemnem l'atac de Rússia. 

Defensem el dret del poble d'Ucraïna a ser sobirà del seu païs i esperem amb tot
el nostre cor que aquesta guerra iniciada per la Federació Russa acabi, no només
el més aviat possible, sinó de forma que permeti a la població ucraniana mantenir
els seus drets i llibertats. 

Des de l'AECS volem expressar el nostre condol més sincer a totes aquelles
persones que han perdut familiars o amistats, o que han hagut d'abandonar casa
seva davant l'agressió de les forces militars russes, i ens comprometem a donar el
nostre recolzament a les ciutadanes ucranianes. 

En conseqüència, farem tot el que estigui a les nostres mans per difondre la
situació d'Ucraïna i per iniciar projectes que ajudin en el que es pugui a ferides i
refugiades, col·laborant amb altres organitzacions. Us convidem a totes a unir-vos
a nosaltres en les diferents iniciatives per donar suport a Ucraïna. 

Recolzem una resolució al conflicte d'Ucranïna per la pau, la llibertat i la justícia, i
els desitgem força, unitat i esperança. Slava Ukraini! 


