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Заява NECS щодо війни Росії в Україні

Європейська спілка кіно-медіа досліджень (NECS) рішуче засуджує
вторгнення Росії, яке досі триває на територію України. Ця агресія вразила
країну, яка є рідним домом деяких наших членів, підтримує цінності, які
сповідує NECS. Це вторгнення є нападом не тільки на Україну, а й на такі
наші спільні цінності, як терпимість, мир та турбота. Ми - поруч з народом
України та його державою. Ми також підтримуємо усіх російських та
білоруських громадян, які мужньо протестують проти агресії, а також усіх,
хто бажає діяти і допомагати біженцям. Керівний комітет NECS закликає
членів Європейської асоціації досліджень та вивчення комунікацій (ECREA)
активно впливати на політику своїх країн, щоб допомогти Україні та
сприяти припиненню збройного протистояння.
У зв’язку з поточною ситуацією Керівний комітет ухвалив наступне:
1.

Ми створюємо план благодійної підтримки українських Інституцій

Кіно та Медіа.
2.

Ми звільняємо від оплати членських внесків усіх українських колег,

які бажають долучитися до нашої спілки і скористатися нашими зв’язками
на міжнародному ринку праці. Якщо ви зацікавлені такою пропозицією напишіть нам на адресу: support@necs.org.
3.

Ми розпочали співпрацю з нашими колегами із Львівського центру

міської історії, який зараз став прихистком для біженців. NECS організовує
онлайн-зустріч, щоб допомогти центру у вже розпочатому проєкті, який
націлений на збереження публічної інформації щодо розвитку воєнних
подій та кризи біженців в Україні для майбутніх дослідників, архівів та
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можливих юридичних процедур. Більше інформації про цю ініціативу буде
повідомлено додатково.
4.

Для допомоги нашим українським колегам і студентам Кіно та

Медіа, які біжать від війни, ми склали відкритий список із видами
допомоги та необхідною інформацією. Кожен, хто бажає доповнити його
може це зробити, надіславши додаткові посилання на support@necs.org особливо якщо ваш навчальний заклад пропонує можливості для
студентів. Все це поширюється і на колег з Росії та Білорусі, які відкрито
виступають проти війни та стикаються з наслідками у своїх країнах.
NECS Steering Committee: Luca Barra (University of Bologna), Elżbieta Durys
(University of Warsaw), Bregt Lameris (Open University of The Netherlands),
Laura Niebling (Universität Regensburg), Michał Pabiś-Orzeszyna (Uniwersytet
Łódzki), Antoine Prévost-Balga (Université Sorbonne Nouvelle), Miriam de Rosa
(University of Venice), Alexander Stark (University of Marburg), Andrea Virginás
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem).

