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Партія регіонів заради примарного нарощування рейтингу на кілька відсотків перед
парламентськими виборами вкинула країну у політичну кризу, поставила її перед
загрозою дезінтеграції та розколу, свавільно продавивши з численним и порушеннями
Регламенту Верховної Ради України прийняття законопроекту «Про засади державної
мовної політики». Зробити це їй допомогли окремі депутати з числа позафракційних,
групи «Реформи заради майбутнього», а також фракції Комуністичної та Народної
партій майже в повному складі.

Будь-яка мисляча людина розуміє, що цей законопроект був написаний виключно для
підвищення статусу однієї мови – російської. Причому за рахунок зниження статусу
української мови. Був написаний під диктовку сусідньої держави і прийнятий на догоду
цій державі, яка поводиться вкрай недружньо щодо України – відмовляється
переглядати газові контракти, не допускає на свої ринки українські товари, нищить
організації українців в Росії. А Президент цієї державі відверто демонструє свою зневагу
до Президента України, коли, запізнюючись на двосторонню зустріч на чотири години,
дозволяє собі по дорозі зустрічатися з антиукраїнськи налаштованими російськими
байкерами, які почуваються на території України як в себе вдома.
Народні депутати, які голосували за законопроект «Про засади державної мовної
політики», чудово знають, що права російськомовних людей в Україні ніхто не обмежує,
всі громадяни вільно спілкуються кожен своєю рідною мовою, і всі чудово розуміють один
одного без втручання держави. А статус російської мови хвилює лише 3,9% громадян і
стоїть в пріоритетах людей на 31 з 33 місць.
Тому ми, які до цього не втручалися у політичну боротьбу і не займали нічию сторону у
протистоянні влада-опозиція, змушені були розпочати кампанію «Помста за розкол
країни», яка має на меті зниження рейтингу політичних сил та політиків, причетних до
прийняття антидержавного законопроекту. Ця кампанія триватиме доти, доки
існуватиме загроза перетворення законопроекту Ківалова-Колесніченка на закон. А в
разі, якщо цей законопроект стане законом, кампанія триватиме до кінця
парламентських виборів і після них, доки винуватці прийняття цього антиукраїнського
закону не будуть викинуті на узбіччя політичного життя України. Це стосуватиметься і
Президента України в разі, якщо він підпише цей законопроект.
Політична криза, в яку вкинули Україну безвідповідальні політикани має бути розв’язана
як шляхом переговорів влади та опозиції, так і шляхом широкого загальнонародного
обговорення мовних питань, яке, між іншим, обіцяла провести Партія регіонів після
прийняття законопроекту «Про засади державної мовної політики» у першому читанні.
Ми вимагаємо:
Від влади:
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- відмовитись від скликання позачергової сесії та розпочати переговори з політичною
опозицією, а також започаткувати широкий суспільний діалог з мовних питань;
- на черговій сесії не підіймати питання відставки Голови Верховної Ради та скасувати
прийняття законопроекту «Про засади державної мовної політики» № 9073 у другому
читанні й законопроекту «Закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради
України (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб Верховної Ради
України)"» № 10677 у першому та другому читаннях як такі, що були прийняті з грубим
порушенням Регламенту Верховної Ради України.
Від опозиції:
- припинити наслідувати владу й використовувати мовні питання з електоральною
метою, а зробити все, аби законопроект Ківалова-Колесніченка не став законом;
- вимагати переговорів з Президентом України й не виставляти додаткових умов їх
проведення на кшталт кінокамер та відсутності на них представників провладних
фракцій, а йти на ці перемовини й чітко артикулювати там усі загрози законопроекту
«Про засади державної мовної політики» для майбутнього України.
- в разі скликання позачергової сесії прибути повним складом опозиційних фракцій до
Верховної Ради й зробити все, аби на цій сесії не було розглянуте питання відставки
Голови Верховної Ради. При цьому не реєструватись, якщо в залі не буде зареєстровано
необхідних для відкриття сесії 226 провладних народних депутатів.
Від депутатів фракцій Народної партії України, групи «Реформи заради майбутнього»
та позафракційних депутатів:
- не приїздити до Києва на позачергову сесію тим депутатам, чиї картки знаходяться в
них особисто; тим депутатам, які віддали свої картки колегам по фракції чи депутатам з
інших фракцій, прибути на позачергову сесію, але не реєструватись письмово і,
зайнявши свої депутатські місця, не дати іншим депутатам можливості голосувати за вас
під час реєстрації картками та під час розгляду будь-яких питань.
Від Голови Верховної Ради України:
- не підтверджувати заяви про свою відставку;
- не підписувати законопроекти «Про засади державної мовної політики» № 9073 і «Про
внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо обрання, призначення та
відкликання посадових осіб Верховної Ради України)» № 10677 як такі, що були прийняті
з кричущими порушеннями Регламенту Верховної Ради України.
Будь-який народний депутат, який прямо чи опосередковано (зареєструється на сесії
до того, як там зареєструються 226 провладних депутатів, підтримає внесення до
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порядку денного питання відставки Голови Верховної Ради чи інших питань, пов’язаних з
проштовхуванням «Про засади державної мовної політики») посприяє тому, щоб
законопроект № 9073 став законом, автоматично потрапить до «чорних списків» кампанії
«Помста за розкол України» незалежно від його фракційної приналежності.
Це стосується також і політичних сил, особливо опозиційних, оскільки з провладними
все і так уже зрозуміло. Зараз усі зусилля відповідальних політиків мають бути
спрямовані на порятунок України, а тому не може бути виправданням бездіяльності у дні
проведення можливої позачергової сесії та відсутності у сесійній залі робота у своєму
майбутньому виборчому окрузі заради продовження власної політичної кар’єри,
перебування за кордоном (на відпочинку чи з іншою метою), партійний з’їзд, суд над
Юлією Тимошенко тощо. Будь-яка з цих та інших причин вашої бездіяльності
сприйматиметься нами як зрада України з відповідною реакцією з нашого боку. Так само
як зрада сприйматиметься нами підтвердження Головою Верховної Ради заяви про свою
відставку та його підпис під законопроектами «Про засади державної мовної політики»
№ 9073 і «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо обрання,
призначення та відкликання посадових осіб Верховної Ради України)» № 10677.
Пам’ятайте, що вас чекає не лише «Помста за розкол країни», а й ганьба, з якою ви
увійдете до історії як могильники української державності.
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