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V Praze dne 25.2.2022 
 
 
Otevřený dopis k přijímaným sankcím proti Ruské federaci. 
                                                                                                                                                 

 
Vážení přátelé, 
dovolte mi jménem našeho spolku vyjádřit politování a nesouhlas s postupem Evropské unie a 
zejména Spolkové republiky Německo při přijímání sankcí proti Ruské federaci, jmenovitě 
nepřistoupení k zablokování přístupu Ruské federace k mezibankovní finanční telekomunikaci 
SWIFT. 
 
Evropská unie flagrantně podcenila energetickou strategii a závislost Evropy na ruském plynu a 
ropě, při čemž v tomto Spolková republika Německo hrála klíčovou roli. Na Tyto chyby doplácí 
zejména střední a východní část států Evropské unie již od podzimu, ekonomický dopad 
způsobený na východní, chudší část EU je při tom výraznější než na samotnou Spolkovou 
republiku Německo. Nyní, kdy na Ukrajině umírají nevinní civilisté a Ukrajina se brání agresi, 
která nemá od druhé světové války obdoby, Německo blokuje účinné sankce proti Ruské federaci 
a odmítá uzavření přístupu Ruské federace k mezibankovní finanční telekomunikaci SWIFT, aby 
snad německý občan nemusel doma sedět ve svetru a měl na levnou jízdu autem na nákup do 
Kauflandu. 
 
Víme, že je to zjednodušující příměr, že hospodářské dopady, zejména pro Německo a jeho 
průmysl budou drastické, ale přesto jsme přesvědčeni, že v porovnání s utrpením Ukrajinského 
lidu a ohrožením demokracie v celosvětovém měřítku je toto přirovnání naprosto na místě. Víme, 
že Spolková republika Německo má velké zásluhy o demokracii ve značné části zemí bývalého 
východního bloku a že věnovala těmto zemím pro jejich podporu a rozvoj nemalé prostředky a 
děkujeme za to. Nyní však, jako pamětníci Mnichovské dohody a bratrské pomoci Sovětského 
svazu v roce 1968 vidíme na Ukrajině stejný vývoj a nenasadí-li Evropa a celé světové 
společenství hned v počátku všechny dostupné prostředky, včetně těch, co budou vás i nás velmi 
bolet, tak agresi nezastavíme a válka se dříve či později objeví i na našem prahu. 
 
Zvažte, proto prosím znovu vaše ekonomické ztráty oproti tisícům mrtvých a raněných, utrpení 
války na Ukrajině a v konečném důsledku ohrožení demokracie a míru v celé Evropě a změňte 
Váš postoj k sankcím proti Ruské federaci. 
 
S pozdravem        Jan Kutý 
              předseda spolku 
 
 

Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo v Praze 
Vlašská 19 
P.O. Box 57 
118 00 Malá Strana 
zreg@prag.diplo.de 
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