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УКРАЇНЦІ В УМОВАХ КРИВАВОЇ ВІЙНИ
24 лютого 2022 р. після початку повномасштабного вторгнення
російської федерації на нашу державу, життя України та Українців
змінилось…
Це був момент, коли життя багатьох людей змінилося назавжди. Серед
масових порушень прав людини, найнезахищенішим виявилось право на
життя… І деяким регіонам нашої країни довелося тікати зі своїх домівок за
кордон . Щонайменше 12 мільйонів людей покинули свої домівки.
Понад п'ять мільйонів виїхали до сусідніх країн, а сім мільйонів людей
досі є внутрішньо переміщеними особами в самій Україні.
Проте сотні тисяч біженців повернулися на батьківщину - особливо в
такі міста, як Київ. Так дивно, так несправедливо, так страшно…
Зрозуміло, що велика кількість смертей в Україні, це не просто
жорстокість, – а звірство. Ця війна поза правилами. А саме вражає кількість
смертей з цивільних . Дуже страшно коли вмирають люди , також ще
страшніше коли вбивають дітей які ще не побачили життя. Особливо коли
в Бучі, Ірпені , Маріуполі катували , розстрілювали , жорстоко знущалися
не тільки над дорослими але й над дітьми . Станом на сьогоднішній день
кількість забраних дитячих життів перевищила більше трьохсот сотень . Без
слів… Окупанти продовжують чинити немислимі звірства проти Українців.
Також на сьогоднішній день у нас на Україні дуже економічна криза
,велике безробіття. У Міністерстві наголосили, що близько 30% українських
підприємств
повністю
припинили
діяльність,
45%
частково
працюють. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці
працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового
договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
та господарювання визначаються Законом України «Про оплату праці .А
також занепав готельний бізнес, тому що зараз багато готелів приймають
переселенців які залишилися без домівок і їм надають безкоштовне житло
в деяких готелях .
З початку військової агресії росії в Україні пошкоджено, зруйновано
або захоплено щонайменше 533 заклади освіти, 300 дитячих садочків, 196
медичних закладів, 129 заводів та підприємств. Окупанти знищили 8
цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів. За даними Міністерства
розвитку громад і територій, окупанти зруйнували 6 800 житлових
будинків.

Я дуже вдячна нашому українському народу що вони не втратили
людяність , а стали навпаки більш турботливішими .Також велика подяка
всьому українському народу що вони допомагають нашій армії.
Наразі право на життя людини дуже актуальне і важливе , тому його
реалізація і захист досить очевидний , адже без фундаментального права усі
інші права перестають мати будь-яке значення. Життя - це передумова , яка
реалізує всі права і свободу людини.
Сьомий місяць
війни. Російська армія вдерлась в Україну,
безжалісно знищує нашу квітучу землю, вбиває її цивільних жителів.
Зруйновані життя та міста. Важко прийняти і усвідомити. Страшно злитись
і проклинати. Але немає жодного сумніву що країна вистоїть и переможе в
цій кривавій війні!
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