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Rezolucja o prawie Ukrainy do niepodległego bytu
(1980)
Dzisiaj, w 60. rocznicę układu polsko-ukraińskiego z 21 kwietnia 1920 r. oraz wyzwolenia
Kijowa - Rada Polityczna stwierdza:
 Rzeczpospolita Polska nie może się zgodzić na podległość Ukrainy jakiemukolwiek
państwu rosyjskiemu, nie pretenduje również do jakiegokolwiek własnego wpływu na
obszarze Ukrainy. W interesie Polski leży bezwzględnie utworzenie i umocnienie całkowicie
niepodległego państwa ukraińskiego, obejmującego wszystkie ziemie zamieszkałe przez
Ukraińców, położonego między Polską w wolną Rosją.
 Uznajemy w narodzie ukraińskim jedynego i prawowitego gospodarza swojej Ojczyzny i
stwierdzamy jego wyłączne prawo do decydowania o ustroju społecznym i politycznym
oraz związkach międzynarodowych swojego państwa.
 Upływ czasu i tragiczne wydarzenia ostatnich 40 lat przesądziły o rozgraniczeniu narodu
polskiego i ukraińskiego, co musi być wziete pod uwagę przy kształtowaniu wzajemnych
stosunków w przyszłości. Dramat ostatnich kilkudziesięciu lat najlepiej uwidacznia obecna
sytuacja miasta Lwowa, do którego niegdyś miały równe prawa Polska i Ukraina, a które
obecnie - w wyniku świadomej polityki kolonizacyjnej rządu moskiewskiego, po usunieciu
ludności polskiej i znacznej części ludności ukraińskiej - stało sie miastem zaludnionym w
większości przez Rosjan.
 Podstawą przyszłej wspólpracy polsko-ukraińskiej powinno być uznanie i poszanowanie
jednakowych praw Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie, wzajemne otwarcie na
wpływy kulturalne i zapewnienie obu narodom swobodnego przekraczania granicy miedzy
Polską a Ukrainą w warunkach demokratycznego bytu obu państw.
Dziś, podobnie jak przed 60 laty, rysują sie coraz realniejsze możliwości odzyskania
niepodległego bytu zarówno przez Polskę, jak i przez Ukrainę Zależy to od działania narodu
polskiego i narodu ukraińskiego we własnych krajach i na obczyźnie, od przezwyciężenia dawnych
sporów i uprzedzeń, od zgodnego działania w imię realizacji wspólnego wielkiego celu.
Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
Jelenia Góra, 15 maja 1980 roku
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