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Îşi exprima totalul dezacord cu invazia și războiul pornite de forțele armate ruse pe teritoriul
Ucrainei. Atacul asupra Ucrainei este un act de agresiune fără temei împotriva unui stat
suveran.
Condamnă brutalitatea și cinismul care distrug valori ale civilizației umane, bombardarea
orașelor și a altor obiective de infrastructură de pe teritoriul Ucrainei care are ca rezultat
suferinţa populaței pașnice, moartea civililor, distrugerea imobilelor, spitalelor, aeroporturilor,
podurilor, drumurilor şi creşterea îngrijorătoare a numărului refugiaților.
Declară suspendarea colaborărilor în cadrul proiectelor de cercetare şi cooperare tehnică cu
parteneri din Rusia. Îi îndeamnă pe oamenii de știință ruși să se informeze corect despre
evenimentele în curs, să judece și să înțeleagă adevărul despre acest conflict neprovocat și
consecințele lui – atât cele imediate, cât și cele pe termen mediu și lung.
Îşi exprimă întregul sprijin şi compasiunea pentru poporul ucrainian în greaua încercare la care
este supus, și, totodată, sincera admirație pentru curajul exemplar, sacrificiul și hotărârea de a
lupta pentru a-şi păstra suveranitatea şi independenţa.
Cere încetarea imediată a ostilităților, retragerea trupelor ruse din Ucraina și face apel pentru
începerea imediată a unor negocieri directe, serioase şi eficiente, bazate pe principii
recunoscute la nivel internaţional.
Îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de vehicularea ameninţărilor cu arme nucleare și
declanșarea unui nou război mondial.
Îşi exprimă totalul dezacord pentru utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în scopuri
distructive, la dezvoltarea și îmbunătățirea armelor nucleare, biologice, chimice care reprezintă
pericole grave la adresa umanității și a întregii vieți. Rezultatele muncii oamenilor de ştiinţă
trebuie implementate strict din motivație științifică în folosul umanităţii, fără influența
factorilor politici.
Susține dezvoltarea aplicațiilor nucleare energetice şi non-energetice în scopuri exclusiv
pașnice, cu condiția asigurării securității, protecției populației şi mediului, adăugând o
contribuţie importantă la creşterea standardului de viaţa în beneficiul cetăţenilor.
Pledează pentru un angajament global de a proteja demnitatea umană şi este preocupat pentru
promovarea responsabilităţii, eticii şi a valorilor juridice, morale, religioase, ştiinţifice ale
umanităţii.
Sprijină poziția României și a aliaților noștri în măsurile luate pentru oprirea acțiunilor Rusiei
în acest conflict, pentru descurajarea escaladării lor și pentru ajutorarea Ucrainei.
Sprijină și laudă acțiunile voluntarilor și ale întregii populații a României implicate în
activitățile de întrajutorare și asistență a refugiaților ucrainieni.

