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Мюнхенська безпекова конференція - щорічна подія, яку не пропускають лідери 
думок та міжнародної політики, щойно завершилась. Вона показала виняткову 
єдність Європи та демократій у ставленні до російської війни в Україні та підриву 
автократіями міжнародного порядку.

Відразу спадає на думку порівняння з Мюнхенською конференцією, що відбулася 
29-30 вересня 1938 року, наприкінці якої, заради спроби уникнути війни, Велика 
Британія та Франція, обмануті брехнею Гітлера, віддали йому територію Судетської 
області, відмовилися захищати союзника та залишили повну свободу дій 
нацистському експансіонізму, що провістило Другу світову війну.

Нехтуючи взятими на себе зобов'язаннями, менш ніж через півроку, німецький 
диктатор захопив усю Чехословаччину, і пекельний механізм війни був запущений у 
дію. Для Гітлера вона була тотальною, і вперше цивільне населення стало головною 
мішенню, як це відбувається сьогодні в Україні.

Путін не припиняв безсоромно брехати про свої наміри та дії. Він наважився 
стверджувати, що не має нічого спільного ні з приватною військовою компанією 
"Вагнер", яка тепер заявляє про вірність йому, ані з убивствами опонентів за 
кордоном, в яких суди довели його особисту причетність.

Попри гарантії не нападати на свого сусіда, він зробив це без докорів сумління, 
вигадавши з нічого найбезглуздіші приводи, і це, до речі, нещодавно офіційно 
підтвердив його тодішній ідейний натхненник, знаменитий "кремлівський фокусник" 
Владислав Сурков. І ще багато такого іншого та подібного. 

Кожна його заява, переглянута через певний час по тому, демонструє рівень обману 
та брехні, які швидко викриваються за допомогою фактів.

Таким чином, ми маємо справу з тим самим типом параноїдального диктатора, 
сп'янілого від своєї уявної влади, якого ніщо не може зупинити, крім сили.

Справжня різниця полягає в тому, що саме союзники продемонстрували в 2023 році 
в Мюнхені. Перш за все, вони продемонстрували непохитну єдність в оцінціі ситуації 
та бажанні зупинити ці злочинні дії.



"Автократичний виклик" був визначений як такий, що намагається поширитися по 
всьому світу.

Він стосується інших держав, лідери яких хочуть залишитися при владі, 
відмежовуючись від демократії. 

Комуністична партія Китаю пояснює багатьом потенційним диктаторам, наприклад, в 
Африці, що вона не ставитиме жодних умов при наданні своєї підтримки там, де 
західні країни, а особливо європейці, вимагають поваги до прав людини, прозорості 
у боротьбі з корупцією та встановлення справжнього верховенства права.

Дійсно, учасники минулотижневої Мюнхенської конференції закликали до того, щоб 
злочини, скоєні росіянами в Україні, були засуджені, причому починаючи від 
виконавців до відповідальних на верхівці влади. Визначення "злочину агресії" має 
стати більш чітким, а міжнародне правосуддя - більш ефективним, особливо перед 
обличчям справжніх геноцидних намірів Путіна та його армії.

Але присутні в Мюнхені протягом останніх кількох днів лідери також оцінили 
наслідки впливу російської агресії на міжнародні відносини.

Граючись із ядерною зброєю, Путін фактично відродив її поширення; зневажаючи 
ООН, він дискредитував її статус потужного гравця та поставив під загрозу 
міжнародну стабільність; порушуючи визнані кордони свого сусіда, він відкрив шлях 
для багатьох ревізіоністів робити те ж саме; відкрито ігноруючи договори, підписані 
його країною, він заохочує інших сатрапів наслідувати його приклад; вкотре 
атакувавши мирне населення, він випустив на волю найнебезпечніших демонів, які 
часто призводять до тотальної війни.

Захід несе відповідальність за обидві сторони, відмовляючись від ескалації, але 
підтримуючи державу, на яку напали. Їхню позицію не слід розглядати як слабкість; 
вони не ослабнуть, а їхня сила є значною.

Вони навчені історією, що спроби заспокоїти таких неприборканих, ревізіоністських і 
брехливих суб'єктів - це вірний шлях до війни. Вінстон Черчилль сказав, що угода 
1938 року була "поразкою без війни".

Дух безпекової конференції 85 років потому був зовсім іншим, суворим та 
стриманим. Тільки твердість все ще може запобігти розкручуванню спіралі війни, 
всім добре відомої на континенті. Європа об'єднана як ніколи раніше та сповнена 
рішучості уникнути цього. Вона не може дозволити собі ослабнути і, на подив 
багатьох, не має наміру цього робити.

Економічний успіх Європи залежатиме від її здатності адаптуватися до нового 
контексту та поміркованості у систематичному зарегулюванні. 

Якщо вона погодиться визнати, що тепер у неї є вороги, продемонструє, що вона 
сильна, якщо хоче бути такою, та що вона гнучка у своїх перетвореннях, Європа має 
всі шанси залишитися серед провідних світових держав. Цей процес починається 
зараз.
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