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Україна має значення.  
 
25 лютого 2022 р. — Напередодні нашої акції зі збирання коштів для Глобального 
фонду «Боротися за те, що має значення», вторгнення в Україну стало реальним 
каталізатором заклику до дії партнерства Глобального фонду. 
 
На щойно проведеній Підготовчій нараді для запуску амбітного запиту Глобального 
фонду на поповнення коштів у розмірі 18 мільярдів доларів США, Делегація спільнот у 
Правліні, виступаючи від імені трьох делегацій громадянського суспільства та спільнот, 
заявила, що «маргіналізовані спільноти та групи населення першими страждають 
від наслідків будь-яких глобальних пандемій та конфліктів. У всьому світі вони 
постійно нагадують нам, що СНІД, туберкульоз та малярія не зникають під час 
кризи». 
 
Український народ і спільноти страждають зараз від серйозних наслідків вторгнення і 
бомбардувань українських міст і вбивств українських громадян. Масштаби цієї 
дестабілізації та величезні соціальні, політичні, економічні та особисті витрати цього 
конфлікту для населення та окремих людей у всьому регіоні ще доведеться побачити. 
Але найвищі витрати, швидше за все, доведеться нести найбільш маргіналізованим 
верствам населення — своїми життями, будинками та засобами для існування, 
зростанням захворюваності, відсутністю доступу до медичного обслуговування, 
продовольчої безпеки та освіти, втечею та вимушеною міграцією зі своїх рідних 
будинків. 
 
Усі ці жахливі витрати оплачуються людьми та спільнотами. При цьому життєво 
важливі послуги та прогрес, досягнутий за багато років в Україні за підтримки 
Глобального фонду, підірвано та спустошено. Ми закликаємо все партнерство 
Глобального фонду визнати, що тим, хто залишився в зонах конфлікту в Україні, і тим, 
хто вже покинув її, потрібна масштабна підтримка для відновлення послуг, 
задоволення поточних потреб та забезпечення безперервного доступу до основних 
засобів профілактики, догляду та лікування. 
 
Ставлячи спільноти в центр нашої уваги і висловлюючи глобальну солідарність з 
нашими численними друзями та колегами, які переживають сьогодні жахи війни, ми 
терміново закликаємо Глобальний фонд негайно надати серйозну підтримку та 
максимально можливий захист працівникам, пов'язаним з Глобальним фондом в 
Україні (включаючи членів СКК та основні реципієнти), співробітникам 
організацій-виконавців (включаючи субреципієнтів та всіх інших партнерських 
організацій), а також людям, які отримують необхідні послуги та підтримку у 
рамках країнових та регіональних програм Глобального фонду. 
 
З цією метою ми спільно закликаємо до негайного розгортання надзвичайних 
фондів Глобального фонду для того, щоб забезпечити потреби спільнот та 
організацій громадянського суспільства, що виникають внаслідок війни в 
Україні. 
 
Кожен може зробити свій внесок, щоб відстоювати, виступати, робити внесок, брати 
участь, молитися та бути солідарним з народом України — нашими друзями, нашими 
колегами та нашими родинами. Існують нагальні потреби в їжі та медикаментах, 
лікування, діагностиці тощо. 
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Саме тут можна значуще використати силу нашого партнерства Глобального фонду, 
щоб втрутитися та врятувати життя. 
 
Наші делегації засуджують дії Росії проти суверенітету та основних прав людини 
українського народу. Міцна солідарність і амбіції нашого партнерства мають 
пом’якшити шкоду і руйнування людей і програм, спричинені діями Росії. 
 
Вживаючи належних та негайних заходів, ми можемо допомогти зберегти вплив, 
якого Глобальний фонд досяг в Україні — та в усьому регіоні — за останні 20 
років. 
 
Ми здатні, ми маємо унікальне положення, і ми зобов’язані робити це завдяки 
нашим зобов’язанням рятувати життя, захищати права людини та підтримувати 
людство. 
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