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The Rule of Law Foundation and the New Federal State of China (NFSC) unite with democracies around 

the world in condemning Russia and President Putin’s gross violations of Ukraine’s sovereignty and 

international rights.  We further condemn Chinese President Xi and the Chinese Communist Party (“CCP”) 

for their silent and implicit support of President Putin’s unjustified invasion of Ukraine.  The CCP has failed 

to condemn its partner’s abhorrent acts of war.  The growing partnership between these Communist 

regimes highlights the continued danger the CCP presents to our world, to include the CCP’s equally 

ambitious desire to forcefully expand its regime to Taiwan and the rest of the Pacific.   

 

In furtherance of our mission to support democracy and oppose authoritarian governments like Russia 

and the CCP, the Rule of Law Foundation and the NFSC are partnering to offer free international flights 

and relocation assistance to those evacuating Ukraine.  In coordination with relevant aid organizations, 

the Rule of Law Foundation and the New Federal State of China will be offering free flights to safe transit 

countries with complimentary accommodations for up to 30 days.  Initial humanitarian flights will be 

targeted to the United States, Canada, Australia, New Zealand, and the European Union.  While past 

supporters of the Rule of Law Foundation and NFSC will be prioritized for the free humanitarian flights, 

people of Chinese descent, Ukrainians, U.S. residents, and citizens of other nations fleeing the Ukraine 

will also be eligible for humanitarian flights as permitted by resources and relevant immigration 

requirements. 

 

Russia and the CCP have shown the world the insane mentality of the leadership of these authoritarian 

regimes.  Ukraine is a warning to the world to pay equal attention to the threat the CCP poses to Taiwan, 

the Pacific Region, and world peace.   The Rule of Law foundation and New Federal State of China will 

continue to fight for democracy in China and the Ukraine. 

 

If you or a loved one is in need of flight assistance, please contact the below for further information: 

24 Hour Emergency Contact:  

Email:  

UKRAINERESCUE01@PROTONMAIL.COM 

UKRAINERESCUE02@PROTONMAIL.COM 

Phone (Call or Text):  +1(720)-657-6776  or  +1(719)-224-4232 

 

New Federal State of China | The Rule of Law Foundation       Date: February 26, 2022 
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法治基金与新中国联邦同世界上的民主国家团结在一起，共同谴责俄罗斯及其总统普金对乌克兰

主权和国际权益的野蛮侵犯。我们进一步谴责中共习主席和中国共产党（“中共”）对普金非法

入侵乌克兰保持沉默和给予隐性支持的行径。中共对其伙伴的可恶战争行为未能进行谴责。这些

共产主义政权之间日益紧密的合作彰显了中共一直以来给世界带来的危险，包括中共对台湾和太

平洋地区同样具有强行侵占的野心。 

 

为了推动支持民主、反对中俄之类独裁政权的使命，法治基金和新中国联邦携手为想撤离乌克兰

的人士提供无偿的国际专机和安置协助。通过与相关救助组织的合作，法治基金和新中国联邦将

派出飞入安全中转国的免费专机，并提供达 30 天的免费住宿。首批人道救助专机将飞往美国、加

拿大、澳大利亚、新西兰、欧盟。曾经支持过法治基金和新中国联邦的人士可以优先登上免费的

人道救助专机，华人、乌克兰人、美国居民、及其他国家的公民在资源充足和相关移民政策允许

的情况下也可以乘坐人道救助专机。 

 

俄罗斯和中共已向世界展示了独裁政权统治者的疯狂。乌克兰对世界是个警告，要同样关注中共

对台湾、太平洋地区及世界和平的威胁。法治基金和新中国联邦会继续为中国和乌克兰的民主而

战。 

 

如果您或亲友需要专机救助，请联系以下的电子邮件或电话热线获取进一步的信息： 

 

24 小时紧急联系方式： 

 

电子邮件： 

UKRAINERESCUE01@PROTONMAIL.COM 

UKRAINERESCUE02@PROTONMAIL.COM 

 

电话（拨打或短信): +1(720)-657-6776  或者   +1(719)-224-4232 

 

新中国联邦 | 法治基金       日期：2022 年 2 月 26 日 
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Фундація Верховенства Права та Нова Федеративна Держава Китай (NFSC) об’єднуються з 
демократіями по всьому світу, засуджуючи Росію та грубі порушення президентом Путіним 
суверенітету України та міжнародних прав. Ми також засуджуємо президента Китаю Сі і 
Комуністичну партію Китаю (КПК) за їхню мовчазну та неявну підтримку невиправданого 
вторгнення президента Путіна в Україну. КПК не змогла засудити огидні акти війни свого партнера. 
Зростаюче партнерство між цими авторитарними режимами підкреслює постійну небезпеку, яку 
КПК представляє для нашого світу, включаючи не менш амбітне бажання КПК примусово 
поширити свій режим на Тайвань та решту Тихого океану.  
 
У рамках нашої місії підтримувати демократію та протистояти авторитарним урядам, таким як 
Росія та КПК, Фундація Верховенства Права та NFSC співпрацюють щоб запропонувати безкоштовні 
міжнародні рейси та допомогу з переміщенням тим, хто евакуюється з України. У координації з 
відповідними допоміжними організаціями Фундація Верховенства Права та Нова Федеративна 
Держава Китай пропонуватимуть безкоштовні рейси до безпечних транзитних країн із 
безкоштовним проживанням на термін до 30 днів. Перші гуманітарні рейси будуть спрямовані в 
США, Канаду, Тайвань, Австралію, Нову Зеландію та Європейський Союз. У той час як колишні 
прихильники Фундації верховенства права та NFSC будуть пріоритетними для безкоштовних 
гуманітарних авіарейсів, українці, люди китайського походження, жителі США та громадяни інших 
країн, які втікають з України, також матимуть право на гуманітарні польоти, якщо це дозволено 
ресурсами та відповідними імміграційними вимогами.  
 
Росія і КПК показали світу божевільний менталітет керівництва цих авторитарних режимів. Україна 
є застереженням про необхідність цивілізованого світу звернути однакову увагу на загрозу, яку 
КПК становить для Тайваню, Тихоокеанського регіону та миру у всьому світі. Фундація 
Верховенства Права та Нова Федеративна Держава Китай продовжать боротьбу за демократію в 
Китаї та Україні.  
 
Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога з польотом, зверніться за додатковою 
інформацією за наведеними нижче контактами:  
 
Цілодобовий контакт для екстреної допомоги:  
 
Електронна пошта:  
UKRAINERESCUE01@PROTONMAIL.COM   або   UKRAINERESCUE02@PROTONMAIL.COM 

Телефон (дзвінок або текстове повідомлення):  
+1(720)-657-6776 або +1(719)-224-4232 

Нова Федеративна Держава Китай | Фундація Верховенства Права            Дата: 26 лютого 2022 року 
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「法治基金」と「新中国連邦」は、世界の民主主義諸国を連携し、ロシア連邦とプーチ

ン大統領によるウクライナの主権と領土の一体性を犯す暴挙を強く非難する。さらに、

中国共産党（CCP/中共）と習近平総書記がウクライナへの違法な侵略に対する沈黙と暗

黙の支持を強く非難する。中国共産党がパートナーの違法戦争行為を非難しなかったこ

とは、この共産主義体制の結びつきが強まっていることが、台湾や太平洋への強い意向

を示し、すでに世界への脅威を与えている。 
 

民主主義を推進し、中国やロシアなどの独裁政権に対抗するため、「法治基金」と「新

中国連邦」は、ウクライナから避難したい人々に、国際チャーター機と定住支援を無償

で提供することにした。「法治基金」と「新中国連邦」は、救援団体と協力し、安全な

通過国へ無料チャーター機をアレンジした上、最大 30 日間の無料宿泊施設を提供す

る。最初の人道救援チャーター機では、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーラ

ンド、EU などの国々へ向かう予定である。また、 過去で「法治基金」と「新中国連

邦」を支持した方に、搭乗の際、優先的に機内へ案内する。次に、中国、ウクライナ、

アメリカの国民及びその他の国の方々は、各国関連入国・移民法令に従い、対応可能の

限り、順次搭乗することができる。ロシアと中国共産党は、すでに独裁的な支配者の狂

気を世界に示した。 ウクライナの今は世界への警告であり、中国共産党が台湾、太平

洋地域、そして世界平和にもたらす脅威についても、我々は引き続き懸念している。

「法治基金」と「新中国連邦」は、今後も中国の民主化とウクライナの民主を守るため

に戦っていく所存である。 
 

もし貴方、またご友人やご親戚の方がチャーター機を必要とされる場合は、下記のメー

ルまたは電話ホットラインにてお問い合わせください。 
 

24 時間緊急連絡先 
 

メール： 

UKRAINERESCUE01@PROTONMAIL.COM  

UKRAINERESCUE02@PROTONMAIL.COM 

 

電話番号： 
+1(720)-657-6776   
+1(719)-224-4232 

新中国連邦 | 法治基金  日期:2022 年 2 月 26 日 
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