До Президента Франції Пана Франсуа Олланда,
Ради Європи та Європейського Парламенту
Від імені всіх українців, що мали хоробрість вийти на вулицю на захист своїх
конституційних прав та громадянських свобод, незважаючи на наявний ризик
переслідувань з боку влади ;
Від імені всіх українців та їх співвітчизників у Франції та за кордоном ;
Ми звертаємось з цією Петицією до всіх громадян, політиків та представників влади у Європі з
проханням підтримати український народ у його прагненні зближення з Європою з метою
боротьби з коррупцією, диктатурою та деспотизмом влади, в його боротьбі за незалежність,
свободу слова та демократію.
Двадцять першого листопада 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про
призупинення процесу підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Цей договір
передбачав проведення реформ, які б забезпечили дійові механізми боротьби з коррупцією та
шахрайськими схемами, що застосовуються чинною владою.
Президент України та правляча партія вщент розграбували державний бюджет, обманули
народ та продемонстрували безліч разів звою зневагу до нього. Фактично, вони не виконують
свої обов’язки.
За цих обставин, відмова від підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом стала
апофеозом у зраді державних інтересів України. Виступаючи із мирним протестом український
народ довів свою прихільність до демократичних цінностей в контексті жорсткої протидії з боку
влади, що не гребує вдаватися до бандитських методів.
Уночі з п’ятниці на суботу 30 Листопада 2013 року о четвертій годині ранку підрозділи міліції та
спецпідрозділ «Беркут» вчинили жорстокий розгін мирних маніфестантів, які переважно
складалися із студентів.
Першого грудня 2013 року криваві напади повторилися біля Адміністрації Президента. Це
призвело до десятків потерпілих, в тому числі серед українських та закордонних журналістів та
медиків-волонтерів. Внаслідок цих подій було безпідставно засуджено та ув’язнено деяких з
цих потерпілих. Влада не покарала винних і не засудила публічно ці події та фактично є
джерелом цих насильницьких дій.
Таким чином, останніми днями ми стали свідками беззаперечного порушення прав людини та
громадянських свобод українців, а саме передбачених і захищених Конвенцією з Прав Людини і
Основоположних Свобод:
Стаття 9 - Право на свободу думки, совісті і релігії;
Стаття 10 – Свобода вираження поглядів;
Стаття 11 – Свобода зібрань та об'єднання.
Ми боремося за їх захист, але щоб отримати перемогу нам потрібна допомога Франції, Ради
Європи та Європейського Союзу. Без вашої допомоги цей протестний рух ризикує бути
знищенним силовими методами. Український народ потребує вашої підтримки у виборенні
кращого майбутнього. Майбутнього без злочинного Президента, без його Уряду
маніпульованих маріонеток, без міліції, яка б’є мирних громадян, без суддів що чинять суд за
наказами злочинців.
Таким чином, ми просимо вашої підтримки у діях щодо:

•

Усунунення законним шляхом чинного Уряду та проведення
демократичних виборів Президента та Парламенту України;

дострокових

•

Притягнення до судової відповідальності можновладців, що віддавали злочинні накази
або вдалися до перевищення службових обов’язків, що призвели до грубого порушення
прав людини серед маніфестантів;

•

Притягнення до судової відповідальності тих, хто віддавав або виконував злочинні
накази про застосування насильства проти українських та іноземних журналістів;



Проведення незалежного розслідування щодо випадків судових розправ під час цього
репресійного періоду, з порушенням процесуальних норм та прав затриманих, та
звільнення цих політичних в’язнів в разі їх виправдання ;

•

Втручання з вашого боку в тому разі, якщо інші подібні жорстокі та незаконні дії будуть
скоєні над українських народом чинною українською владою.

Ми просимо застосувати персональні санкції щодо Президента Януковича, членів його Уряду,
включно з Прем’єр Міністром М. Азаровим та членів їх сімей:
•

Заборонити в’їзд на територію Європейського Союзу;

•

Заблокувати їх персональні банківські рахунки, а також рахунки компаній що їм
підконтрольні.

В усякому разі, ми просимо вас вдатися до конкретних дій, щоб засудити насильство, скоєне
над маніфестантами Євромайдану. Всі причетні до цього фашистського нападу повинні бути
покаранні.
З повагою і надією,
Народ України

