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14 жовтня 2011 р. 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЄ МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО  
ВІДСТОЮВАТИ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ У ВІДНОСИНАХ  

З ВЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ УКРАЇНИ  
 

У своєму листі від 14 жовтня 2011 р. Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликав міжнародне 
співтовариство відстоювати демократичні цінності у відносинах з владними структурами України. Цей 
лист СКУ надіслав до 17 високопосадовців міжнародних інституцій у відповідь на винесення вироку і 
засудження 11 жовтня 2011 р. Печерським районним судом м. Києва лідера опозиції в Україні 
Юлії Тимошенко. 

У листі наголошується на стурбованості, яку висловила більшість спостерігачів, міжнародних лідерів і 
захисників прав людини відносно політичної вмотивованості судового процесу, який не відповідав 
міжнародним стандартам справедливості, прозорості та незалежності. Ведучи судовий процес над 
попереднім Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко за прийняття політичних рішень, владні 
структури України покладались на застаріле законодавство радянського типу. 

СКУ закликав міжнародне співтовариство:  

- активізувати свої дії щодо тиску на українські владні структури для звільнення пані Тимошенко з 
в'язниці на період апеляційного процесу;  

- недвозначно заявити про те, що владні структури України не можуть явно зневажати основні 
європейські демократичні цінності, зважаючи на роль України у виконанні таких зобов’язань, як 
головування в Комітеті міністрів Ради Європи до листопада 2011 р. та в Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі у 2013 р., а також прийняття в наступному році Євро-2012; 

- направити спостерігачів до Києва для ведення моніторингу апеляційного процесу в справі 
пані Тимошенко. 

З повним текстом листа можна ознайомитись на веб-сайті СКУ за адресою: 
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/615 

Копії цього листа СКУ надіслав до Президента України Віктора Януковича та до уповноваженої Верховної 
Ради України з прав людини Ніни Карпачової. 
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