
Appeal from Ukrainian mathematicians  

Dear EMS members 

The whole world witnessed how on February 24, the President of Russia Putin started a 

military invasion of Ukraine, which is a blatant act of aggression on a neighboring 

democratic country. 

The Russian army is shelling residential areas of our cities from Russia, Belarus, and occupied 

Transdniestrian region, killing civilians and destroying infrastructure. This is an attack not only 

on Ukraine but on those values and freedoms that we hope all EMS members share with 

us. 

Many European mathematicians have participated in the conferences held in Ukraine. This year, 

we planned to organize a number of meetings in which our European colleagues planned to 

participate. Unfortunately, now their organization is impossible, as most of our fellow 

mathematicians have to defend this country in any possible way, helping the army and civilians. 

They do what they can. 

We also ask you to do everything you can do: 

1. Make an open statement about the strict disapproval of the Russian military aggression 

and a call for peace 

2. Suspend all EMS activities and membership in Russia. Many EMS members in Russia do 

not support the war but they are scared since for any protest or even any mention of the 

word “war” they are seized by the police. However, at the same time, many of our 

soldiers sacrifice their lives protecting the country. Russian EMS members must 

understand that Putin’s military aggression is destroying also Russia’s future 

3. Support the appeal to NATO to protect our sky 

4. Urge your governments to impose strict sanctions on Russia and suspend all export of 

high-tech products 

5. Please support Ukrainian Army or Ukrainian Red Cross 

6. Many Ukrainians in your countries collect medical supplies and things for refugees; 

please help them in any way you can 

7. Contact other members of the EMS, spread the call for support of Ukraine and help us to 

stop the war! 

Thank you for your involvement! 
By helping protect Ukraine you will help to protect the whole Europe! 
On behalf of the Ukrainian mathematicians 
YuriyDrozd, President of the Ukrainian Mathematical Society 
YevhenKhruslov, President of the Kharkiv Mathematical Society 
SergiyMaksymenko, President of the Kyiv Mathematical Society 
OlenaKarlova, President of the Chernivtsi Mathematical Society 
RostyslavHryniv, President of the Lviv Mathematical Society 

 

Opinion of Georgian Mathematical Union 

We have read and support the “Appeal from Ukrainian mathematicians”, signed by  

President of the Ukrainian Mathematical Society Yuriy Drozd, 

President of the Kharkiv Mathematical Society Yevhen Khruslov, 

President of the Kyiv Mathematical Society Sergiy Maksymenko, 

President of the Chernivtsi Mathematical Society Olena Karlova. 
and President of the Lviv Mathematical Society Rostyslav Hryniv. 
  
 

 

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine?fbclid=IwAR2LUo0ZZIoChpJMTINIPWkQ8IX24TmXNYlab-ueQtPImV_80LH4txWAnHc
https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi?fbclid=IwAR2VRFBbrE0hj3UayPNP-YLAZA5xrTVBLyR_2zgqVYo8xMeReg8aYtRjUAs
http://redcross.org.ua/donate/?fbclid=IwAR13detJDoRyeVRV7pOwdWVbpQ3bQvwtlrClDF7TpsIS_1CO_MAJLwuQelQ


 

უკრაინელ მათემატიკოსთა მიმართვა 

ძვირფასო ევროპის მათემატიკური საზოგადოების წევრებო, 

24 თებერვალს მთელი მსოფლიო გახდა მოწმე, თუ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 

როგორ დაიწყო სამხედრო შეჭრა უკრაინაში, რაც აშკარა აგრესიულ მოქმედებას 

წარმოადგენს მეზობელ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე. 

რუსეთის არმია ბომბავს ჩვენი ქალაქების საცხოვრებელ უბნებს რუსეთიდან, 

ბელორუსიიდან და ოკუპირებული დნესტრისპირეთის რეგიონიდან. ხოცავს 

მოსახლეობას და ანადგურებს ინფრასტრუქტურას. 

ეს არის შეტევა არა მხოლოდ უკრაინაზე, არამედ იმ ღირებულებებზე და 

ფასეულობებზე, რასაც, როგორც ჩვენ ვიმედოვნებთ, ემს-ის ყველა წევრი იზიარებს 

ჩვენთან ერთად. 

ბევრი ევროპელი მათემატიკოსი მონაწილეობდა უკრაინაში ჩატარებულ  

კონფერენციებში. წლევანდელი წლისათვის გეგმაში გვქონდა  ჩაგვეტარებინა მთელი 

რიგი შეხვედრები, რომლებშიც ევროპელი მათემატიკოსები გეგმავდნენ 

მონაწილეობის მიღებას. სამწუხაროდ, ახლა მათი ჩატარება შეუძლებელია, რადგან 

ჩვენი კოლეგა მათემატიკოსების უმეტესობამ ყოველი შესაძლებელი გზით უნდა 

დაიცვას  ჩვენი ქვეყანა, დაეხმაროს არმიასა და მოქალაქეებს და ისინი კიდევაც 

აკეთებენ იმას, რაც შეუძლიათ.  

თქვენ აგრეთვე გთხოვთ გააკეთოთ ყველაფერი რაც შეგიძლიათ: 

1. ღიად და მკაცრად დაგმოთ რუსეთის სამხედრო აგრესია და მოუწოდოთ მას 

შეწყვიტოს აგრესია. 

2. შეაჩეროთ ემს-ის ყველა  მოქმედება და წევრობა რუსეთში. რუსეთის ბევრი 

ემს-ის წევრი მხარს არ უჭერს ომს, მაგრამ მათ ეშინიათ, რადგან პოლოცია 

იჭერს ყველას, ვინც გამოხატავს რამენაირ პროტესტს, ანდა ახსენებს სიტყვა 

„ომს“.  ამავე დროს კი ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი სიცოცხლეს სწირავს სამშობლოს 

დასაცავად. რუსი ემს-ის წევრები უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინის სამხედრო 

აგრესია გაანადგურებს რუსეთის მომავალსაც. 

3. მხარი დაუჭირეთ ნატოსადმი მიმართვას ჩვენი ცის დაცვის შესახებ. 

4. აიძულეთ თქვენი მთავრობა გამოუცხადოს რუსეთს მკაცრი სანქციები და 

შეაჩეროს ყველა მღალ-ტექნოლოგიური პროდუქტების ექსპორტი. 

5. გთხოვთ, მხარი დაუჭიროთ  უკრაინის არმიას ან უკრაინის წითელ ჯვარს. (აქ 

სულ სხვა რამე იგულისხმება: ლინკია შესავსები და მოიცავს ფინანსურ 

მხარდაჭერას). 

6. თქვენს ქვეყანაში ბევრი უკრაინელი აგროვებს სამედიცინო წამლებს და 

აღჭურვილობას დევნილებისათვის. გთხოვთ, მათ მხარი დაუჭიროთ 

შესაძლებლობის ფარგლებში. 

7. დაუკავშირდით ემს-ის სხავა წევრებს, გაავრცელეთ ეს მოწოდება უკრაინის 

დასაცავად და დაგვეხმარეთ, შევაჩეროთ ომი. 



გმადლობთ უკრაინისათვის დახმარების გაწევაში თქვენი მონაწილეობისათვის. ამით 

თქვენ დაეხმარებით მთელი ევროპის უსაფრთხოებას! 

უკრაინელი მათმატიკოსების სახელით 

იური დროზდი, უკრაინის მათემატიკური საზოგადოების პრეზიდენტი 

იევჰენ ხრუსლოვი, ხარკოვის მათემატიკური საზოგადოების პრეზიდენტი 

სერგიი მაქსიმენკო, კიევის მათემატიკური საზოგადოების პრეზიდენტი 

ოლენა კარლოვა, ჩერნივცის მათემატიკური საზოგადოების პრეზიდენტი 

როსტისლავ ჰრინივი, ლვოვის მათემატიკური საზოგადოების პრეზიდენტი. 

 


