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Промова Йорга Дрешера, керівника офісу 

Німецько-українського форуму, виголошена 10 

червня 2020 року у Церкві Святої Катерини у 

Києві 

Шановно пані посол, преподобний пасторе Лазі, який організував цей 

захід, преподобний отче Сергію, шановний Ігорю Шабане і шановний 

Саїде Ісмагілове! Наш Голова Правління, проф., д-р Райнер Лінднер, 

дякує Вам від імені Німецько-українського форуму за Вашу присутність 

на цьому заході. Особливо в цей історичний рік – 75-ту річницю 

закінчення Другої світової війни – в цей особливий час ми з радістю 

підтримуємо Вас. 

Вже три роки наш Форум надає підтримку акції «Іоанніти-Різдвяна 

вантажівка» в Україні. На початку пандемії Covid-19 у середині березня 

це наштовхнуло нас на ідею зібрати в Німеччині пожертви на 

відправлення пакетів з гуманітарною допомогою в Україну. Ми хотіли 

надати нашим партнерам можливість допомогти в першу чергу 

пенсіонерам, які входять до групи найвищого ризику, щоб вони могли 

залишатися вдома. Крім того, ми б хотіли підкреслити правильність 

вжиття карантинних заходів з метою стримування пандемії, а також 

зробити свій внесок у стримування розповсюдження коронавірусної 

хвороби. Надання такої допомоги мало відбуватися без зайвого 

бюрократизму, наскільки це тільки є можливим. 

У квітні ми нарешті зібрали достатньо коштів для проведення першої 

благодійної акції. Відтоді ми роздали близько 3000 пакетів в 

Полтавській, Івано-франківській, Херсонській і Черкаській областях, а 

зараз і у Києві. Ми змогли це зробити завдяки великій кількості зібраних 

в Німеччині пожертв, за що я щиро усім дякую. Я не називаю 

жертводавців поіменно, оскільки перелік осіб, які небайдуже ставляться 

до України, налічує більше 50 імен. Мені б хотілося лише окремо 

виділити компанію «Metro AG», яка нам не тільки надала логістичну 

підтримку під час закупівлі товарів і запропонувала пільгові ціні, а й 

допомогла з фінансуванням. 

Також мені б хотілося подякувати усім тим, хто, незважаючи на жорсткі 

карантинні обмеження, доставив пакети з гуманітарної допомогою в 

Україні. В усіх місцевостях це були люди з релігійних громад, і мене 

особливо тішить, що при цьому конфесія не відігравала ніякої ролі. В 

Києві також конфесія не має ніякого значення. Лише разом ми зможемо 

подолати такі кризи і саме в той час, коли у світі знову виникають 

прояви расизму, Ви подаєте приклад рівного ставлення до усіх людей. 

Наразі ми передаємо 130 пакетів мусульманській громаді, Греко-

католицькій церкві і Українській православній церкві. Церква Святої 

Катерини роздасть пакети з гуманітарною допомогою, що залишилися, 

тим, хто потребує такої допомоги. На цьому я передаю слово пані 

Фельдхузен, яка люб'язно зголосилася надати підтримку нашій 

благодійній акції. 


