
Atlantic Treaty  Association  – Association du Traité Atlantique 
Rue des Petits Carmes 2 4, 1000 Brüsszel - Email ata.headquarters@outlook.com - Tel +32.492071401 

 
 

Brüsszel, 2022. február 24. 
Tárgy: n.22224/P/IK/ik 

 
James Joye Townsend-nek, az Atlanti Szerződés Egyesülete elnökének nyilatkozata 
Oroszország Ukrajna elleni támadásáról 

 
Az Atlanti Szerződés Egyesülete elnökeként, az ATA Elnökségének teljes 
támogatásával a mai rendkívüli ülés után határozottan elítélem a szuverén ukrán 
nemzet elleni brutális támadást. 

 
Ez a támadás a nemzetközi törvények és szerződések, köztük az ENSZ Alapokmánya, a 
Helsinki Záróokmány, a Párizsi Charta, a Budapesti Memorandum és a NATO-Oroszország 
Alapító Okirat egyértelmű és kirívó megsértése. 

 
Az Oroszországi Föderációnak ez a példátlan agressziója, amelyet Fehéroroszország teljes 
támogatásával hajtott végre, sérti Ukrajna területi integritását. Ez egy szégyenletes 
visszatérés a háború és a pusztítás korszakához az európai kontinensen, ami az euro-atlanti 
régió alapvető biztonságát fenyegeti és teljesen indokolatlan. 

 

Meggyőződésem, hogy kormányaink számíthatnak nemzeti ATA szervezeteikre - amelyek 
célja a NATO közvélemény általi támogatásának kiépítése -, hogy támogassák a folyamatban 
lévő erőszakos támadások határozott elítélését és a polgári és katonai célpontok elleni katonai 
tevékenységek azonnali beszüntetésére irányuló felhívásaikat. 

 
A Washingtoni Szerződés 4. cikke szerinti konzultációkon keresztül a Szövetségeseknek 
megelőző, arányos és nem eszkalációs intézkedésekre kell törekedniük. Szövetségünknek a 
Washingtoni Szerződés 5. cikke szerinti elkötelezettsége vasszigorú elkötelezettséget 
jelent egymás és közös értékeink, polgáraink és társadalmaink védelme mellett. 

 
Biztos vagyok benne, hogy a tag- és partnerországok nemzeti ATA egyesületei csatlakoznak 
hozzám, és kinyilvánítjuk támogatásunkat és szolidaritásunkat Ukrajna népével és az ukrán 
civil társadalommal. 

 
Ahogy Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kijelentette, "ez az európai biztonság 
legveszélyesebb pillanata egy generáció óta". Az euroatlanti közösségben 
mindannyiunknak egységesen kell kiállnunk, és hangot kell adnunk a brutális erőszakos 
cselekmények és a jogsértések elítélésének. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
Az Atlanti Szerződés Egyesülete (ATA) egy független szervezet, amelynek célja az értékek 
támogatása és rögzítése. Feladata a közvélemény körében a NATO tevékenységeinek és 
kötelezettségeinek megismertetése és tájékoztatás nyújtása, a demokrácia előmozdítása, 
valamint az Észak-atlanti Szerződés értékeinek fenntartása. 
A NATO tagállamaival együtt 37 országban tevékenykedik, és magában foglalja az Ifjúsági 
Atlanti Szerződés Egyesületét (YATA). 
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