Дорогі українці в Ассенсі,

07. marts 2022

Цим листом від імені міської ради, ми висловлюємо найглибші співчуття. Українці
опинилися в жахливій ситуації. Ми глибоко співчуваємо всім тим, хто зараз
бореться за життя, хто змушений покинути свій дім, та всім тим, хто переживає за
своїх рідних.
Це дуже вражає спостерігати за єдністю і силою волі українського народу в цій
жахливій, нещасній та трагічній війні з боку Росії.
Ніколи не пробачиться те, що Росія розпочала цю війну проти Украіни, і ми рішуче
засуджуємо насильницькі атаки, які розпочала Росія.
Ассенська Комуна на сто відсотків підтримує безліч різноманітних санкції проти
Росії. І у зв’язку з цим повідомляємо, що Ассенс Комуна не має фінансових
ресурсів, інвестованих у Російській Федираціі. Ассенс Комуна символічно виражає
свою підтримку Україні тим, що підсвічує будівлю комуни синім та жовтим
кольорами, та українським прапором, який висить над самою будівлею.
Ассенс Комуна може стати домом для 200 громадян України а також громадян
Даніі українського походження. Війна займає багато, і через цей лист ми хочемо
зв’язатися з вами і запитати, як ми можемо найкраще допомогти вам і вашому
оточенню, та що ви потребуєте в даній ситуації.
Ми також готові допомагати з гуманітарними завданнями, які стоять перед Данією
та всім світом.
Ассенс Комуна між іншим шукає, які будівлі можуть бути використанні у зв’язку з
наданням тимчасового притулку для українців. Цей лист уже надіслано до
Імміграційноі служби Даніі, в рамках національних заходів.
Крім того Ассенська Комуна швидко відреагувала на надзвичайну ситуацію, і в
зв’язку з цим створила веб-сайт на assens.dk, куди можуть звертатись люди, які
хочуть допомогти. Таким чином, ми гарантуємо, що багато запитів, які ми
отримаєм, будуть передані у відповідні органи та організації з надання допомоги.
Тут також дуже вітається ваша допомога, якщо у вас є варіанти для надання
житла, або ви можете запропонувати допомогу, наприклад з перекладом, або
чимось іншим, що може стати в нагоді, коли прибудуть перші біженці. Ви можете
зареєструвати вашу інформацію тут: https:/www.assens.dk/ukraine
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Запрошуємо на інформаційну зустріч
В зв’язку з цим, ми б хотіли запросити вас на інформаційну зустріч, де ми разом з
Датським Червоним Хрестом можемо обговорити, як найкраще допомогти
українським громадянам створити корисні зв’язки.
Зустріч проводитиметься в середу 9 березня в 17:00 в їдальні

Ассенськоі Комуни за адресою: Rådhus Alle 5, 5610 Assens.
На зустріч запрошується також ваш роботодавець, або член сім’ї.

Шановні українці, та ті хто тут проживає. Ми думаємо про вас, і бажаємо всього
найкращого вам та вашій країні!
Ми сподіваємось, що ви поділитись цим листом та запрошенням на зустріч у
середу 9 березня о 17:00 з громадянами Ассенс комуни, які є українцями, або
іншим чином пов’язані з Украіною.
З нетерпінням чекаємо на вас,
Від імені Муніципалітету Ассенс Комуни
Søren Steen Andersen

Finn G. Johansen
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