МОНІТОРИНГ АГРЕСІЇ
Усім нам відомо, наскільки важливими для збереження історичної пам'яті
людства є надійні історичні джерела. Також усім добре відомо й те, як часто на
догоду непомірним і часто злочинним амбіціям егоїстичних правителів держав
та

імперій

безцінні

історичні,

зокрема,

писемні

пам'ятки

безсовісно

редагувалися, фальсифікувалися або знищувалися.
Відбувалося це через те, що ці джерела містили інформацію, яка
допомагала дослідникам відтворювати давно минулі картини світу, які часто не
влаштовували більш пізніх можновладців.
Яскравим і широковідомим прикладом цього є фальсифікації історичних
джерел у Московії ще задовго до петровських часів й продовження цієї
ганебної практики у сучасній Росії на державному рівні з метою обґрунтування
і виправдання не тільки її агресивних дій стосовно України, але й намагань
розширити свої сфери впливу на весь так званий "русский мир" ─ або ширше ─
на увесь православний світ. Тобто, фальсифікація писемних історичних джерел
є одним із інструментів інформаційної війни.
Тому, у наші дні, коли хода історії прискорюється, а обсяги інформації
примножуються нечуваними темпами, видається дуже важливим дбати про
збереження інформації щодо подій сучасності вже сьогодні. На зміну глиняним
табличкам, літописам й книгодрукуванню прийшли новітні, наразі електронні,
технологічно надійніші і масовіші носії, які практично не мають обмежень за
обсягами та за часом відтворення інформації.
Ідея проекту "БІЛА КНИГА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ: АГРЕСІЯ
РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ" належить відомим українським дипломатам ‒
Надзвичайним і Повноважним Послам ‒ Президенту Української Асоціації
зовнішньої політики (УАЗП) Володимиру Хандогію та Члену Ради директорів
УАЗП Олегу Семенцю, який також розробив його концепцію та сформував це
електронне видання. Підготовка проекту була схвалена Науково-експертною
Радою УАЗП ‒ адже він є прикладом сучасного підходу до надзвичайно

важливого завдання ‒ збереження історичної пам'яті у сфері міжнародної
політики та державотворення, що витікає з Статуту Асоціації.
"БІЛА КНИГА" ‒ це електронний документальний ресурс, який, за
задумом авторів, розпочинається з 20 лютого 2014 року ‒ з дати початку прямої
агресії та тимчасової окупації Росією частини української території, і має
продовжуватися до закриття цієї теми, тобто, до відновлення суверенітету
нашої держави над усіма її підступно загарбаними землями.
За своїми обсягом "БІЛА КНИГА" ‒ надзвичайно амбітний проект, який
за оцінками нараховуватиме близько 25 тис. комп'ютерних сторінок. Лише
перший випуск "БІЛОЇ КНИГИ", присвячений Криму, сягає майже півтори
тисячі сторінок.
Метою цього проекту є системне висвітлення у документальній формі
діяльності різних країн та міжнародних організацій у сфері міжнародної
політики, пов'язаної з цими драматичними подіями та їх наслідками.
Зібрані матеріали ─ це неупереджений моніторинг об’єктивних свідоцтв
щодо протистояння і взаємодії на міжнародній арені усіх учасників подій. Вони
відображають не лише фактологічну сторону процесу, але мають неабияку
морально-етичну та інструктивну складову. Можна стверджувати, що цей
Ресурс є важливим посланням майбутнім поколінням, які будуть жити вже у
зовсім іншому світі, в якому, як хочеться сподіватися, не буде місця невгасимій
жадобі, підступності і цинізму.
Хочеться побажати укладачам "БІЛОЇ КНИГИ" наснаги у реалізації цього
амбітного проекту у повному обсязі в ім’я утвердження Незалежної України.
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