Сучасна війна: гуманітарний аспект
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Незалежно від того, хто переміг, а хто програв у війні, вона
супроводжується величезними людськими втратами для її учасників. У міру
того, як зброя ставала дедалі більш руйнівною, наслідки воєн по ходу історії
ставали все більш катастрофічними. Наприклад, в ході Другої світової війни
загинуло приблизно 60 млн осіб або 3% населення Землі того часу. Більшість
європейських країн на схід Німеччини втратили приблизно 10% свого
населення. При цьому часто втрати переможця у війні бувають більше, ніж
переможеного (в 45% всіх воєн). За підрахунками вчених, людські втрати,
безпосередньо пов’язані з війнами XX століття, становлять 126 млн осіб у
всьому світі (включаючи загибель від хвороб, голоду і в полоні). Але цю
цифру не можна вважати як остаточну.
Величезний відсоток від усіх загиблих є військовослужбовці. Тому
обов’язок кожного народу є шанування своїх загиблих воїнів за незалежність
країни.
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки щорічно в останній
понеділок травня відзначається національне свято – День пам'яті (Memorial
Day). Цей день присвячений пам'яті американських військовослужбовців, що
загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.
Свято зародилося після Громадянської війни в США і спочатку було
присвячене ветеранам-жителям півночі, що загинули в цій війні. Після Першої
світової війни у цей день стали згадувати солдатів, загиблих також в інших
військових конфліктах. З 1971 року День пам'яті офіційно став національним
святом США. У цей день американці відвідують кладовища та військові
меморіали. Прапор США приспущено до полудня за місцевим часом.
Схожим американським святом є День ветеранів, що відзначається 11
листопада. Цей день присвячений всім ветеранам воєн, живим і мертвим. Одне
з головних заходів цього дня – традиційний парад в центрі Вашингтона.
Щороку на другу неділю листопада в Британії і країнах Співдружності
припадає так звана Remembrance Sunday – Неділя пам'яті, або Поминальна
неділя.
За будь-якої погоди королева Єлизавета ІІ і чільні представники
королівської родини, прем'єр-міністр і уряд, усі колишні прем'єри, лідери
опозиції, офіційні делегації країн Співдружності та посли іноземних держав
збираються біля підніжжя Кенотафа, пам'ятника полеглим у збройних
конфліктах, на офіційну церемонію вшанування загиблих.
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Телебачення ВВС, починаючи із 1946 року, транслює церемонію
пам'яті наживо, а її програма – перелік музичних творів – була затверджена ще
1930 року і починається виконанням патріотичної пісні «Прав, Британіє».
Неділя пам'яті є кульмінацією кількох днів вшанування полеглих, що
починаються з Дня перемир'я – 11 листопада. Того дня у 1918 році замовкли
гармати на фронтах Першої світової.
Відтоді об 11 годині, 11 дня 11 місяця щороку життя в Британії
зупиняється, а країна, схиливши голову, згадує своїх полеглих.
На дві хвилини замовкають радіо, телебачення, гамір у садочках і на
шкільних майданчиках, зупиняється транспорт, а в супермаркетах через
гучномовці просять відвідувачів зупинитися на дві хвилини тиші.
Український народ також не зміг залишитися байдужим, щоб не
вшановувати своїх героїв – загиблих з початком війни на Донбасі.
Вже в березні 2016 року в Кривому Розі відбулося відкриття першого в
Україні пам'ятника українським бійцям, які загинули під час бойових дій на
Донбасі. За словами творця монумента, прототипом пам'ятника стала реальна
особистість – мінометник «кіборг» Євген Абросимов, який брав участь у
захисті Донецького аеропорту. Скульптура «кіборга» поміщена між двома
символічними крилами літака, які символізують трагедію Іл-76, збитого
збройними сепаратистами під Луганськом в червні 2014 року. У ньому
загинуло 49 українських військових, серед яких були дніпропетровці і
криворіжці. На монументі викарбувані імена земляків, які загинули під час
військової операції на сході України.
14 жовтня 2018 року за участю Президента України на території
Міністерства оборони України відкрили Залу пам'яті захисників України та
започаткували новий ритуал: поминання українських героїв. Героїв, які
віддали життя для того, щоб жив український народ. Зала пам'яті захисників
України є унікальною. Вона має округлу форму без кутів та два виходи. Зала
прикрашена вітражем у формі знаку Збройних Сил України, через який у залу
падає світло. У середині зали на спеціальному подіумі розміщено Книгу
пам'яті з іменами тих, хто поклав своє життя на захист країни. Структура
Книги побудована за принципом календаря: один розворот – один день, де
згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.
На сьогодні на стінах Зали пам`яті розміщено 2532 таблички з
прізвищами військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули
впродовж 1992-2018 років.
Біля споруди Зали пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із
Дзвоном пам'яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний
поминальний ритуал здійснюється о 8:45 ударами дзвону, залежно від
кількості загиблих у цей день. 14 жовтня – один удар, 15 жовтня – п’ять, 16
жовтня – сім, 17 жовтня – п’ять… На ритуал запрошуються рідні, близькі,
друзі тих, хто загинув у цей день і кожного окремо пригадують по прізвищу,
по обставинам, за якими він загинув, як він жив.
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Першим у дзвін ударив батько загиблого 14 жовтня 2014 року
українського військового Михайла Рибака.
Нажаль, сьогодні лише 32 дні на рік дзвін мовчатиме – у ті дні не
загинуло жодного солдата Збройних Сил України.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за
майбутнє України! Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу
вільну, незалежну Україну! Вічна їм Слава!

ВТРУЧАННЯ У ВИБОРИ В УКРАЇНІ – ЧЕРГОВА ГІБРИДНА
ЗБРОЯ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЄ РОСІЯ/ МОТИВАЦІЯ РОСІЇ
О. Бєлякова політичний експерт
Спроможність добитися власних цілей малою кров’ю
Ефективна дестабілізація суспільно-політичної ситуації у країні, де
відбуваються вибори
Апробація нового різновиду гібридної зброї
Показовий підрив довіри до демократичних цінностей
Мінімізація можливих санкцій з боку Заходу
Відсутність законодавства, спроможного протидіяти гібридному
втручанню
Демонстрація власних можливостей: Україна, Молдова, Європейський
Парламент
ПЕРЕДУМОВИ ВТРУЧАННЯ РОСІЇ ДО ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В
УКРАЇНІ
Слабкий інституційний розвиток України
Неефективні стратегічні комунікації
Звичне домінування РФ у виборах в Україні, починаючи з 1994 року
Прагнення до реваншу після Революції Гідності
Менше ризиків, порівняно з відкритою військовою агресією
Наявність «співчуваючих руському миру» не тільки серед мешканців,
але й у естеблишменті країни.
Російський інструментарій впливу на виборчий процес в Україні
Інформаційна агресія через різні медіа – ТБ, соціальні медіа, інтернетмедіа
Руйнування/розмивання засад державності
Пропаганда тези «мир за будь-яку ціну»
Кібератаки на органи державної влади
Спроба визнати вибори такими, що не відбулися в окремих
адміністративно-територіальних одиницях
Тактика добрих послуг для різних кандидатів, які готові реалізовувати
стратегічні цілі Росії
Килимове бомбардування фейками в соціальних мережах
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