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Adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administration
du 10 mars 2022

Attachée à la paix et au respect du droit international, l’université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne apporte son plein soutien au peuple ukrainien victime
d’une guerre déclenchée injustement par l’État russe.
Elle assure nos collègues, chercheurs, chercheures, enseignants, enseignantes,
étudiants, étudiantes des universités ukrainiennes, de notre entière solidarité.
Le droit de vivre dans un pays indépendant en paix et la liberté de décider de
son destin doivent être garantis.
Elle apporte aussi son total soutien aux collègues, étudiantes et étudiants
russes et biélorusses qui protestent et subissent les conséquences de la
politique de l’État russe.
Elle apportera tout son soutien moral et matériel aux étudiants, étudiantes
et collègues, ukrainiens, russes ou biélorusses qui sont déjà présents au sein
de notre université ou veulent la rejoindre, par exemple, dans le cadre du
programme PAUSE.
Elle apportera également son soutien, aux côtés de plusieurs universités
européennes et nord-américaines, au projet d’une Université Virtuelle d’Ukraine
initié par des collègues ukrainiens et qui vise à maintenir les liens du monde
universitaire et des étudiants ukrainiens contraints à l’exil.
Pour la paix, elle appelle à une résolution la plus rapide de cette guerre et invite
tous les réseaux universitaires à y œuvrer.
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Відданий миру та повазі міжнародного права, університет Париж 1
Пантеон Сорбонна цілковитo підтримує українському народові, який
став жертвою війни, несправедливо розпочатої Російською Федерацією.
Університет запевняє наших колег, науковців, науковиць, викладачів,
викладачок, студентів, студенток українських вищих навчальних
закладів у своїй абсолютній солідарності. Право жити в незалежній
країні у мирі та свобода вирішувати свою долю повинні бути
гарантованими.
Університет також забезпечує повну підтримку російським і
білоруським колегам, студенткам і студентам, які протестують
і потерпають від наслідків політики Російської Федерації.
Ми надамо всю свою моральну та матеріальну допомогу студентам,
студенткам і колегам українцям, росіянам чи білорусам, які вже присутні
в нашому університеті або бажають вступити до нього, приміром, у
рамках програми PAUSE.
Окрім
того,
разом
із
численними
європейськими
та
північноамериканськими університетами, ми підтримаємо ініційований
українськими колегами проєкт Віртуального університету України,
який має на меті підтримувати зв’язки між академічним світом та
українськими студентами, вимушеними емігрувати.
Заради миру університет закликає до найшвидшого вирішення цієї
війни та запрошує всі університетські мережі працювати над цим.
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