
 

Звернення до правління Європейської Асоціації Психотерапевтів 

(ЄАП) 

Шановні члени правління, Українська спілка психотерапевтів   висловлює щире обурення діями  

Правління ЄАП і  Президента асоціації пані Патріції Хант. 

На сайті Загальноросійської Професійної Психотерапевтичної Ліги (ОППЛ) 4.03.2022 року було 

розміщено звернення за підписом Президента ЄАП. URL:https://oppl.ru/novosti/priglashenie-rossiyskim-

psihoterapevtam-k-uchastiyu.html?fbclid=IwAR3CWONh6hpEY1AeAwIC22YhMasPnj7-

p7Vo9DQATJD8ypaNq5x73cpcHSc  (дата звернення 4.03.2022, скрін додається). 

В цьому звернені пані Патріція  Хант висловлює підтримку російським психотерапевтам з приводу 

фінансової кризи в Росії, зокрема, - обмеженнями міжнародних банківських транзакцій.  

В телефонній розмові 04.03.2022 р. з Президентом Української спілки психотерапевтів Патріція Хант 

підтвердила наявність такого листа англійською мовою.  

05.03.2022 цей лист (у некоректному перекладі російською) було видалено з сайту ОППЛ.  

Позачерговим засіданням секретаріату УСП (05.03.20022) прийнято рішення звернутися до Executive 

committee of EAP з наступним: 

1. в той час як більшість міжнародних асоціацій (професійних, спортивних, галузевих та інших) 

розривають стосунки з росіянами, ЄАП в особі її Президента підтримує ОППЛ, зокрема пропонуючи 

фінансову допомогу  для участі у Конгресі ЄАП.  

2. вказана пропозиція Президента ЄАП пані Патрісією Хант та Правління ЄАП порушує стратегію 

міжнародних фінансових санкцій щодо Росії. 

3. з метою збереження цілісності і репутації ЄАП, Правління УСП, вимагає від Правління ЄАП та 

Президента ЄАП публічного офіційного визнання помилковості прийнятого рішення та публічного 

вибачення. 

4. Українська спілка психотерапевтів також вважає за необхідне висловити підтримку всім членам ЄАП, в 

тому числі і російським, які публічно, всіма можливими їм засобами, засуджують  війну Росії проти 

України, та  агресивну політику Владіміра Путіна.  

Просимо правління ЄАП терміново (протягом доби) надати нам вашу відповідь про прийняте рішення та 

розмістити це звернення на сайті ЄАП.  

     В  іншому випадку Українська спілка психотерапевтів буде вимушена  звернутися до Парламенту ЄС та 

Прем’єр-Міністра Об’єднаного Королівства, пана Бориса Джонсона, з метою довести до їх відома факт 

саботажу санкційної політики Колективного Заходу пані Патріцією Хант, громадянкою Об’єднаного 

Королівства, яка на даний час виконує обов’язки Президента найбільшої професійної асоціації 

психотерапевтів Європи. 
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