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Kraków, dnia 18.12.2013 r.

Apel krakowskiego środowiska akademickiego do wspólnoty międzynarodowej w obronie
represjonowanych przez władze Ukrainy studenckich aktywistów Euromajdanów w Kijowie i całej
szczególnie Wschodniej i Południowej Ukrainie

My, uczestnicy trzech „Akcji Wsparcia Eurointegracji Ukrainy w Krakowie”, zwracamy się z
gorącym apelem o zaprzestanie represji stosowanych przez władze Ukrainy wobec aktywistów
Euromajdanów w Kijowie i innych ośrodkach akademickich całej Ukrainy. Wiadomo nam, że represje te
nasiliły się zwłaszcza po podpisaniu rosyjsko-ukraińskich umów ekonomicznych 17 grudnia 2013 r. w
Moskwie. Władze Ukrainy uznały bowiem, że podpisanie umów przez prezydentów Ukrainy i Federacji
Rosyjskiej rozwiązało nabrzmiałe od lat problemy ekonomiczne, społeczno-polityczne i cywilizacyjne na
Ukrainie. Jak za czasów z trudem odchodzącego komunizmu, obecne władze Ukrainy z jednej strony
organizują opłacane wiece poparcia dla swej nieuczciwej i pozbawionej perspektyw polityki, z drugiej
zaś strony – represjonują aktywistów studenckich za udział w Euromajdanach, których organizowanie
uznają za nieuzasadnione, zakłócające porządek publiczny i dlatego niezgodne z prawem. Jest to
kolejny przykład uciekania się do podwójnej moralności oraz stosowania wybiórczego, politycznie
motywowanego prawa i orzekania niesprawiedliwych wyroków sądowych. Władze Ukrainy zdają się
przy tym zapominać o głównej przyczynie protestu uczestników Euromajdanów, którą jest odstąpienie
rządu ukraińskiego od obiecywanej przez lata i przygotowanej do podpisania umowy
stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Ogólnonarodowy już dziś protest Ukraińców jest tym
bardziej uzasadniony i słuszny, że decyzja wykonawczych władz rządu Mykoły Azarowa o odstąpieniu od
podpisania tej umowy podjęta została z naruszeniem obowiązującej Konstytucji Ukrainy (ponieważ
władza wykonawcza podjęła ją bez konsultacji i akceptacji parlamentu i przedstawicieli społeczeństwa).

Wręcz zadziwiające jest przy tym, że niekorzystne umowy dotyczące cen gazu w 2009 roku
podpisywali premierzy obu krajów: Julia Tymoszenko i Władimir Putin. Obecne zaś umowy w Moskwie,
m.in. dotyczące również cen gazu, analogicznie podpisano z pominięciem parlamentu i społeczeństwa z
tą różnicą, że podpisane zostały już nie przez premierów, jak było to wcześniej, lecz przez prezydentów
– Wiktora Janukowycza i Władimira Putina.

Najdziwniejszym i zrozumiałym tylko dla wtajemniczonych jest fakt, że zakładnikiem
wybuchającej od lat, na dodatek w zimie, wojny gazowej nieprzypadkowo stała się była premier Julia
Tymoszenko. Zgodnie z oczekiwaniami niektórych państw UE była premier Julia Tymoszenko podpisała
umowę gazową z ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem. Należy zatem zapytać, kiedy
zostanie uzgodniony przez Parlament Europejski solidaryzm energetyczny, niezbędny do
wyeliminowania z polityki państw UE czynnika politycznego przy ustalaniu cen gazu, które są ustalane
jak widać nawet nie z „Gazpromem”, a wprost z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Tylko po ustaleniu
rynkowych wolnych od polityki cen na gaz, możliwa stanie się pogłębiona i kompleksowa strefa
wolnego handlu (CEFTA), stanowiąca integralną część Umowy Stowarzyszeniowej. Tylko przy
zagwarantowaniu rynkowych cen gazu możliwa jest kierująca się rachunkiem ekonomicznym wymiana
handlowa i promowanie dobrobytu społecznego w krajach europejskich.

Mamy głęboką nadzieję, że w rozumieniu przyczyn konfliktu ukraińskich władz ze
społeczeństwem ukraińskim wspólnota międzynarodowa pójdzie śladem nowego ministra spraw
zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, a także kanclerz Angeli
Merkel, premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, ministra spraw zagranicznych Szwecji Carla Bildta,
a zwłaszcza w ślady najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej od lat aktywnie i konsekwentnie
wspierających eurointegracyjne pragnienia Ukrainy.

Jak wiadomo ostatnią umowę ukraińsko-rosyjską podpisaną w Moskwie wraz z „obniżką” ceny
na gaz minister Frank-Walter Steinmeier błyskotliwie i trafnie określił jako tak samo „skandaliczną”, jak
pobicie pokojowo demonstrującej na Euromajdanach młodzieży ukraińskiej.

My także mamy nadzieję, że umowa podpisana w Moskwie nie przeszkodzi podpisaniu umowy
stowarzyszeniowej Ukrainy z UE.
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Pragniemy przy tym podkreślić, że przywódcy państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele
najwyższych władz Parlamentu Europejskiego, z którymi wielokrotnie debatowały zapraszane do
Brukseli i stolic państw UE najwyższe władze Ukrainy, obiecując spełnienie wszystkich warunków
niezbędnych do podpisania umowy stowarzyszeniowej w Wilnie mają mandat do odwiedzania
Euromajdanu w Kijowie, który jest stolicą nie tylko samych władz ukraińskich, ale przede wszystkim
pokojowo wyrażającego swój sprzeciw społeczeństwa.

Władze Parlamentu Europejskiego i przywódcy państw UE nie ingerują zatem w żaden sposób w
sprawy wewnętrzne i problemy Ukrainy, jak głoszą to władze Federacji Rosyjskiej, a jedynie chcą
zrozumieć powody nagłej rezygnacji władz Ukrainy z wypracowywanej przez lata i przygotowanej
umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Właśnie podpisania takiej umowy pragnie kolejny raz
oszukana przez władze Ukrainy zasadnicza część niesłyszanego od trzech tygodni przez władze Ukrainy
społeczeństwa ukraińskiego, które ponosi koszty wojny handlowej z Rosją, ale pokojowo demonstruje
swoją europejską przyszłość na Euromajdanach w całej Ukrainie i w demokratycznym świecie.

Wiedząc do jak trudnej sytuacji władze Ukrainy doprowadziły naród ukraiński wierzymy głęboko,
że wspólnota międzynarodowa podzieli naszą troskę o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie
poprzez przystąpienie do dialogu władzy ze społeczeństwem. Naszą prośbę o pomoc społeczności
międzynarodowej w rozpoczęciu dialogu władz Ukrainy z protestującymi i pokojowe rozwiązanie
kryzysu politycznego i społeczno-kulturalnego od 22 lat niezależnej od Rosji Ukrainie potęgują
doświadczenia naszych rodziców, którzy przeżyli dramat stanu wojennego, wprowadzonego w 1981
roku w Polsce przez Wojciecha Jaruzelskiego, tłumaczonego do dziś w niektórych kręgach
społeczeństwa w Polsce jako wybranie „mniejszego zła”. Jak przekonaliśmy się uczestnicząc w
Euromajdanie w Kijowie celem pokojowych demonstracji na Euromajdanach w Kijowie i całej Ukrainie
jest zwyciężanie zła dobrem a fałszu prawdą, głoszoną przez młodzież z Euromajdanów, której nie chcą
słyszeć obecne władze Ukrainy, uciekające się fałszowania rzeczywistości, a zwłaszcza wyborów do
wszystkich szczebli władzy.

Chcemy przy tym podkreślić, że protestująca na Euromajdanach młodzież kieruje do władz wciąż
pozostające bez odpowiedzi następujące, najważniejsze pytania: dlaczego zerwano rozmowy
akcesyjne? Ponieważ władze nie odpowiadają młodzieży w Kijowie na to zasadnicze pytanie, my jako
uczestnicy Euromajdanu w Kijowie – czujemy się zobowiązani, aby w imieniu naszych ukraińskich
przyjaciół zadać te pytania z nadzieją, że z naszą pomocą ich głos zostanie w końcu usłyszany przez
władze Ukrainy, a nurtujące demonstrującą na Euromajdanach młodzież pytania o losy ich ojczyzny
zostaną zrozumiane oraz pokojowo rozwiązane.

Dla nas sygnatariuszy niniejszego apelu studiujących historię i życie współczesnej Ukrainy - jako
przyszłych analityków życia politycznego, społecznego i kulturalnego, podobnie jak i dla młodzieży
ukraińskiej na Majdanach niezrozumiałe są następujące kluczowe dla dalszego funkcjonowania
państwa ukraińskiego problemy i decyzje władz ukraińskich:

1) Nie możemy do końca zrozumieć w jakim systemie politycznym rozwiązywane są kwestie
społeczno – polityczne na Ukrainie? Czy jest to system prezydencko-parlamentarny czy jednak
zmieniony z naruszeniem wcześniej obowiązującej ustawy zasadniczej i po 2010 roku zmieniony na
prezydencki? Na jakiej zatem podstawie przedstawiciel władzy wykonawczej – premier i cały rząd
Mykoły Azarowa bez akceptacji, czy chociażby konsultacji z parlamentem przerwał rozmowy akcesyjne
z Unią?

2) Czym należy wytłumaczyć fakt, że ustalenia ceny gazu na 405 dolarów za m3 w 2009 roku
podpisywali ówczesny premier Rosji Władimir Putin, a ze strony Ukrainy – była premier, dziś uwięziona
Julia Tymoszenko, natomiast analogiczną umowę ukraińsko-rosyjską w Moskwie ustalającą także cenę
gazu podpisali prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz?

Środowiska akademickie Krakowa pilnie obserwujące i analizujące fakty i rozwój wydarzeń na
Ukrainie mają coraz większe problemy ze zrozumieniem podejmowanych przez władze Ukrainy często
sprzecznych ze sobą decyzji i podpisywaniem nieuzasadnionych dokumentów, czego – jak relacjonowali
nam w Kijowie nasi koledzy – nie rozumieją także eksperci ukraińscy. Informujemy przy tym uprzejmie,
że delegacja studentów ukrainistyki i ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, która odwiedziła
w dniach 12-15 grudnia Euromajdan w Kijowie, gdzie miała możliwość osobistego przekonania się, że
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wysiłki naszych rówieśników na rzecz rozwiązania konfliktu w Ukrainie wynikają wyłącznie z czystych
intencji, a podejmowane przez młodzież studencką działania są pokojowe i zgodne z prawem.

Mając tę wiedzę uważamy, że niedopuszczalne jest stosowanie wobec naszych kolegów –
Ukraińców represji (fakty ich występowania można zweryfikować między innymi kontaktując się z
organizacją Jevromajdan SOS). Z przedstawionych wyżej powodów zwracamy się do międzynarodowej
wspólnoty z gorącą prośbą o obronę nie wysłuchanych przez władze Ukrainy, lecz represjonowanych
uczestników Euromajdanów i pomoc w realizacji ich słusznych postulatów, dotyczących europejskiej
przyszłości Ukrainy.

Rozpoczęcie dialogu władz ze społeczeństwem jest o tyle pilne i wymagające niezwłocznej
pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej, że w ostatnim czasie władze ukraińskie podjęły szereg
niezgodnych z prawem decyzji, a także z tych powodów, że rozmów tych nie jest w stanie podjąć rząd
Mykoły Azarowa, który brał udział w sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2004 roku i wobec
którego nie zostało nawet wszczęte śledztwo, jak czyni się to w takich sytuacjach w każdym
demokratycznym kraju. Obecny premier M. Azarow – czego nawet nie ukrywa – wziął odwet na
„pomarańczowych”, którzy w jego przekonaniu doszli do władzy nie drogą wyborów, które – zdaniem
Partii Regionów – w 2004 roku wygrał już w drugiej turze W. Janukowycz, ale wykazując cierpliwość,
Janukowycz oddał władzę pod presją twórców „pomarańczowej rewolucji”.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej w Ukrainie nad nieprawdą,
zwycięży prawda która jest konieczna podczas w pełni przejrzystych i uczciwych wyborów w Ukrainie,
co pozwoli wyłonić autentyczne władze Ukrainy, rozumiejące przyczyny odwiecznych nieszczęść
Ukraińców oraz pragnienia ich ojców i dziadów.

Dlatego gorąco prosimy o wsparcie całą wspólnotę międzynarodową naszych kolegów
w Ukrainie.
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P.S. W załączeniu przesyłamy towarzyszący nam podczas naszych demonstracji w Krakowie i
Kijowie plakat mówiący o najbardziej znaczących w dziejach Ukrainy faktach.


