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Od trzech miesięcy obywatele Ukrainy w centrum Kijowa, na Majdanie Nie zależności, protestują przeciwko zbrodniczym działaniom władz, która stosując brutalną przemoc i manipulacje zanegowała podstawowe prawa obywatelskie
i polityczne. Ten długi, pokojowy protest dawał Ukraińcom nadzieję, że uda się doprowadzić do politycznego kompromisu dla dobra narodu Ukrainy i jego europejskiej przyszłości. Warunkiem tego kompromisu była zmiana systemu władzy.
Jednak ekipa Wiktora Janukowycza, Partia Regionów i komuniści z całą premedytacją doprowadziła do zaostrzenia konfliktu najpierw na pokojowy protest reagując wprowadzeniem drakońskich ustaw sankcjonujących dyktaturę, następnie
doprowadzając do przemocy na ulicach ukraińskich miast. Od wczoraj na Ukrainie znowu leje się krew.
Determinacja Majdanu zmusiła władze do czasowych taktycznych ustępstw, ale wydarzenia z 18 lutego z całą oczywistością udowodniły, że intencje władz nie były szczere i kierują się one zasadą, iż władzy raz zdobytej się nie oddaje. Ceną
takiej postawy jest około 30 zabitych oraz setki rannych i aresztowanych. Konflikt trwa i narasta.
Zastosowanie przez struktury siłowe broni palnej i niespotykanego okrucieństwa delegitymizuje obecne władze Ukrainy, zaś rozwijanie obecnego scenariusza, pisanego przez technologów politycznych z Moskwy, w sposób ewidentny
może doprowadzić do rozpadu kraju lub całkowitego podporządkowania Rosji. Scenariusz z podobnym finałem zrealizowali rosyjscy technolodzy polityczni na Białorusi oraz w Gruzji w 2008 roku. Reakcja Europy na te działania była
spóźniona i nieadekwatna.
Dlatego z całą stanowczością domagamy się wprowadzenia w trybie natychmiastowym sankcji personalnych wobec
winnych zbrodni na Ukrainie. W świecie, w którym prawa człowieka do wolności, sprawiedliwości i nadziei są fundamentem ładu politycznego i społecznego nie może być zgody na bezkarność i ich deptanie.
Ludzie odwołujący się do europejskiego dziedzictwa powinni pamiętać krzyk o pomoc Budapesztu w 1956, Pragi w 1968
roku i Warszawy 13 grudnia 1981 roku. Dziś powinni zareagować na krzyk o pomoc ludzi z kijowskiego Majdanu oraz
społeczeństwa Ukrainy.
Nasza pomoc będzie znakiem Obywatelskiej Solidarności – ze wszystkimi, którzy walczą na Majdanie Niezależności i na
majdanach wielu miast Ukrainy – że ich walka o wolność i przyszłość jest nam bliska i zostanie uwieńczona sukcesem.
Dzisiaj Majdanem Niepodległości staje się cała Ukraina, a solidarnie z nią stajemy my wszyscy, dla których wolność jest
wartością podstawową.
Sława Ukrajini!
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