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Краків, 18.12.2013 р.

Відозва краківського академічного середовища до міжнародної спільноти про
припинення владами України репресій супроти студентських активістів Євромайданів у
Києві і усіх містах особливо Східної і Південної України

Ми учасники трьох “Акцій підтримки євроінтеграції України у Кракові” звертаємось з
гарячим закликом про припинення репресій, які стосує влада України супроти студентських
активістів і громадських діячів Євромайданів у Києві та інших академічних осередків всієї,
особливо Східної і Південної України.

Відомо нам, що репресії такі посилились особливо після підписання українсько-
російських економічних договорів 17 грудня 2013 року в Москві.

Влада України дійшла висновку, що підписання президентами обох держав Віктором
Януковичем і Владіміром Путіним з порушенням діючої Конституції тих договорів розв’язує
назрілі від років проблеми України, як економічні, так і політично-суспільні й цивілізаційні. Як
за часів з практикованого і ще до кінця не подоланого комунізму нинішня влада України з
одного боку організовує проплачені за державні гроші мітинги підтримки своєї нечесної і
безперспективної політики, З другого боку влада посилила переслідування студентських
активістів за участь у Євромайданах, яких організовування вважає неоправданим і
незаконним. Таким способом діюча влада протести студентів і парламентарної опозиції
стосуючи подвійну моральність і вибіркові і політично вмотивовані судові вироки оцінює
Євромайдани як незаконні суспільні заворушення.

Влада України хоче тим способом відвернути увагу суспільства і міжнародної спільноти
від ніби нею не усвідомлюваних найважливіших причин протестуючої на Євромайданах
молоді, опозиції та представників засадничої більшості українського суспільства. Влада не
хоче бачити і чути, що безпосередньою причиною суспільних протестів українців на
Євромайданах - як усвідомлюють їх активісти - є раптове припинення урядом Миколи
Азарова, цебто виконавчою владою України, роками обіцюваної суспільству і підготовленої
на різних площинах угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Загальнонаціональний, вже сьогодні, протест українського суспільства є тим більш
оправданий і правильний, що рішення виконавчої влади про зупинення євроінтеграції
України не є згідне з Конституцією України. Уряд М. Азарова як виконавча влада прийняв це
рішення без обговорення його у Верховній Раді, яку навіть про намір уряду не
поінформовано.

Світову спільноту дивує від кількох років те, що якже не справедливий, економічно
невигідний договір про ціни газу у 2009 році підписували прем’єр-міністри України й
Російської Федерації – Юлія Тимошенко і Владімір Путін. Натомість сьогодні аналогічні
договори у Москві, без схвалення Верховної Ради і оцінки відповідних організацій і без
відома суспільства були підписані не прем’єр-міністрами, а президентами обох держав –
Віктором Януковичем і Владіміром Путіном.

Як це не дивно, що заложником триваючої від років газової війни між Україною і
Російською Федерацією хіба не випадково (а про цього причини можуть лише додумуватись
найбільш поінформовані) стала засуджена політично вмотивованими судами України на сім
років ув’язнення бувша прем’єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко. Справу ту важко
зрозуміти ще і тому, що вона згідно з очікуванням частини держав Євросоюзу підписала з
тодішнім прем’єр-міністром В. Путіном невигідну для України, але корисну для Російської
Федерації угоду про економічно неоправдану ціну 406 американських доларів за кубічний
метр газу. Як бачимо лише після елімінування політичних аргументів з економіки, а особливо
під час визначання ціни на газ стане можливою поглиблена і всеохоплююча зона вільної
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торгівлі (ЗВТ), яка є інтегральною частиною угоди про членство України в Євросоюзі і
гарантує покращення торгівельного обміну підвищення суспільного добробуту.

Маємо глибоку надію, що для зрозуміння причини конфлікту між українською владою
і суспільством міжнародна спільнота піде за думкою нового міністра закордонних відносин
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який коротко і влучно коментуючи останній
українсько-російський договір підписаний в Москві, назвав так само скандальним, як
скандальним було побиття мирно демонструючих свій європейський вибір студентів
Євромайданів. На його думку українсько-російський договір підписаний в Москві не
зупинить євроінтеграційних прагнень українського народу, на що сподівається також
канцлер Німеччини Ангеля Меркаль, прем’єр-міністр Великобританії Давід Кемерон, міністр
закордонних відносин Швеції Карл Більдт, а на що особливо сподіваються представники
найвищих влад Польщі, які від багатьох років витривало і послідовно підтримують
євроінтеграційні стремління українського народу.

Хочемо наголосити, що державні лідери Євросоюзу та представники найвищих влад
Європейського Парламенту, з якими неодноразово вели офіційні державні переговори
найвищі представники української держави, котрі завжди обіцяли виповнення усіх умов,
необхідних для підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом 28 листопада 2013 р.
у Вільнюсі.

Після таких зустрічей і взаємних відвідин представники усіх держав ЄС і Європейського
Парламенту, які сьогодні відвідують Україну ніяким способом не втручаються у внутрішні
проблеми українського народу, як оцінюють це найвищі представники влад Російської
Федерації. Європейські політики лише хочуть збагнути причини раптової резигнації влад
України з підписання, роками узгіднюваної і підготовленої лише до підписання угоди про
асоціацію України з Євросоюзом. Причини непідписання євроінтеграційної угоди є для
західних політиків є тим більш незрозумілими, що прийняття такої євроінтеграційної угоди
очікує і прагне черговий раз ошукана значуща більшість українського суспільства. Народ
України ніяк не хоче погодитись на відступ від європейського майбутнього і тому у мирний
спосіб демонструє вибір свойого майбутнього на Євромайданах всієї України і у всьому
демократичному світі.

Знаючи до як важкої ситуації влада України довела український народ глибоко віримо,
що міжнародна спільнота розділяє наші турботи і дбайливість про мирне подолання кризи в
Україні дорогою діалогу між представниками діючої влади і суспільства. Наші піклування до
влад України і міжнародної спільноти про започаткування конструктивного діалогу з
протестуючими на Майданах студентами, представниками суспільства підсилюють
переживання і досвід наших батьків, які пережили драму воєнного стану в Польщі у 1981
році, введеного генералом Войцехом Ярузельським. Як знаємо рішення генерала
Ярузельського в деяких середовищах польських еліт і до сьогодні пояснюється як вибір
“меншого зла”. Тим більшим злом могло бути – як пояснюється – використання совєтських
танків для придушення польської 10-мільйонної “Солідарності”.

Натомість ціллю мирних демонстрацій на Майданах України, як переконались
побувавши на них у Києві наші товариші з Ягеллонського університету у Кракові є
перемагання зла добром, правдою неправди, якою послуговуються представники нинішньої
влади. Невислухана тією владою молодь та опозиція протестують тому, що не отримали
відповіді на головну причину – припинення євроінтеграційного вибору України.

Молодь і суспільство України питає, чому відібрано їм останню надію на гідне і краще
життя їх дітей і онуків? Тому, ми як організатори та учасники Євромайдану у Києві
почуваємось до обов’язку за їх дозволом і від імені їх невислуханих владами очікувань
звертаємось з закликом до влад України і міжнародної спільноти про припинення репресій
супроти активістів Євромайданів, вислухання їх і виповнення належних їм прагнень.
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Для нас, авторів цієї відозви, вивчаючих історію і актуальне життя сучасної України, як
майбутніх аналітиків та експертів суспільного, культурного і політичного життя України,
подібно як і для української молоді зібраної на Євромайданах, абсолютно незрозумілими є
наступні проблеми і питання.

1) Нам годі збагнути у якій політичній системі є вирішувані політичні питання в Україні,
особливо ті найважливіші, що торкаються історично важливих рішень про оцінку минулого і
вибір майбутнього життя дальших поколінь? Чи є це президентсько-парламентарна, чи
президентська політична система і хто вирішує найважливіші проблеми громадян, їх права і
обов’язки та проблеми зв’язані з захистом національних інтересів України, її незалежності,
мирного способу життя і безпеки?

2) На якій основі представник виконавчої влади прем’єр-міністр Микола Азаров і його
уряд без обговорення і акцептації Верховної Ради могли призупинити євроінтеграціний
процес України з Євросоюзом на передодні підписання угоди у Вільнюсі?

Як можна оправдати факт що невигідний для України газовий договір підписали
тодішній прем’єр-міністр Російської Федерації Владімір Путін, а з української сторони
ув’язнена до сьогодні бувша прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко? Як пояснити те, що
сьогодні аналогічні договори підписують у Москві президент Російської Федерації Владімір
Путін і президент України Віктор Янукович знову без обговорення у Верховній Раді?

Академічне середовище Кракова, яке пильно стежить за розвитком подій у сусідній
Україні усіх тих рішень ніяк не може збагнути як з політичної, так і економічної чи юридичної
площини.

Інформуємо при тій нагоді, що делегація студентів української філології та
українознавства Факультету Міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету,
яка 12-15 грудня 2013 р. відвідала Євромайдан у Києві мала можливість особисто
переконатись про волю, сподівання і стремління українських студентів. Краківські учасники
майдану у Києві переконались, що зусилля наших українських ровесників і приятелів,
продиктовані чистими намірами та випливають з переконання про можливість мирного і
згідного з законом захисту їх прав і сподівань.

Тому маючи ті інформації від наших київських друзів прагнемо наголосити, що
абсолютно неприпустиме є застосування репресій і фізичних ображень проти наших мирно
налаштованих українських товаришів і приятелів (про факти застосування проти них репресій
можна перевірити і верифікувати між іншим маючи контакти з організацією jevromajdan sos:
https://www.facebook.com/EvromaidanSOS?fref=ts).

Усі представлені аргументи дозволяють нам звернутись до міжнародної спільноти з
гарячим проханням про захист не почутих владою України, але переслідуваних учасників
Євромайданів. Просимо тоді про допомогу про сповнення їх надій на європейське майбутнє
України. Початок діалогу українських влад з суспільство є настільки пильне і вимагає
необхідної швидкої допомоги міжнародної спільноти з тих приводів, що в останньому часі
влада України прийняла низку не згідних з законом рішень, а також з тих приводів, що
такого діалогу не в змозі почати уряд Миколи Азарова, який брав участь у фальсифікованих
президентських виборах 2004 року, а проти якого не було навіть почате слідство, як це
прийнято в таких ситуаціях у кожній демократичній державі. Діючий прем’єр Азаров не
вкриває свого упередження до “помаранчевих”, які захопили владу не дорогою
президентських виборів, які як вважає Партія Регіонів, переміг у другому турі Віктор
Янукович. Тоді однак, будучи терпеливим, Янукович віддав свою перемогу під тиском
творців помаранчевої революції.

Маємо надію, що з допомогою міжнародної спільноти в Україні неправду переможе
правду, яка є необхідна під час вповні прозорих і чесних виборів в Україні усіх ланок влади.
Такі вибори дозволять створити автентичні влади України, які розуміють причини відвічних
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нещасть українців, прагнення їх батьків і прадідів. Тому гаряче просимо про оборону і
підтримку наших товаришів і приятелів в Україні.
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