
1	
	

	
145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada 

Tel: 416.323.3020   Fax: 416.323.3250   E-mail: congress@look.ca 
Skype: ukrainian.world.congress   Website: www.ukrainianworldcongress.org	

	

	

 
Оттава, 8 березня 2012 р. 

Всечесніший отче! 
Достойні гості! 
Пані і панове! 

Я маю велику честь виступати перед Вами на конференції, що, на мою думку, має відповідну 
назву - "Україна на роздоріжжі". 

2012 рік буде історичним для України. 

Увага світу буде зосереджена на двох майбутніх подіях в Україні. Перша - Євро-2012, 
співорганізатором якого є Україна, що дасть нагоду світові побачити модерну європейську 
державу, для чого Україна має великий потенціал. Друга подія – це жовтневі парламентські 
вибори. 

На жаль, свідоме переслідування і позбавлення волі двох найвідоміших лідерів опозиції, 
Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, задля усунення їх від участі в наступних парламентських 
виборах, робить ці вибори сумнівними. 

Ще більше тривожить, що владні структури України не хочуть рахуватися з фактично 
одностайними закликами міжнародного співтовариства повернутися на шлях демократії та, 
натомість, принижують значення таких закликів і тих, хто їх робить. 

А тому, якщо найближчим часом не відбудуться суттєві зміни, парламентські вибори в Україні 
підуть шляхом останніх президентських виборів в Росії, про які так заявив голова 
короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Тоніно Пікула:  

“Не було справжньої конкуренції, а зловживання урядовими ресурсами стало 
причиною того, що не було сумніву в тому, хто переможе. 

[…]  

Засоби масової інформації надавали явну перевагу одному кандидату і не 
забезпечували справедливого висвітлення інформації про інших”. 

Враховуючи геополітичне положення України, міжнародне співтовариство повинно не лише 
уважно стежити за подіями в Україні, а й посилити тиск на її владні структури для звільнення всіх 
політичних в’язнів та уможливлення їхньої участі у виборах. В іншому випадку результат буде 
заплямовананий. 

Ми мусимо також забезпечити якнайбільше короткострокових і довгострокових спостерігачів. Це 
допоможе зменшити кількість виборчих порушень, захистити свободу преси і відродити віру 
українських виборців у виборчий процес. 

Крім того, українські виборці повинні відчути, що міжнародне співтовариство не лише 
спостерігатиме за виборами в Україні, але й не залишить український народ, якщо парламентська 
влада буде захоплена шахрайським чином. 
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У минулому, під час президентьких виборів в Україні 2010 року, був дуже помітний високий 
рівень байдужості і низький моральний дух виборців. Тому слід заохочувати українців до 
якнайактивнішої участі в виборах та наголошувати на тому, що голосування дає їм реальну 
можливість вирішувати свою долю. 

Рівнож ми повинні посилити наші зусилля, щоб переконати українських політичних лідерів у тому, 
що сильна опозиція є основою будь-якої демократії та що ключем до ефективної опозиції є єдність. 
Провідникам різних опозиційних політичних партій в Україні потрібно зробити перегляд  
політичної дійсності в Україні та представити українському електорату реальну і життєздатну 
альтернативу.  

Україна дійсно на роздоріжжі, і її найближче майбутнє буде в руках виборців у жовтні  цього року.  

Чи буде Україна поділяти європейські ідеали свободи і демократії та поважати права людини і 
основні свободи, чи буде прямувати в напрямку російського авторитаризму? 

Чи буде Україна розвиватися як країна, яку дійсно вітатимуть серед європейської спільноти та в її 
інституціях як повноправного члена, чи вона буде продовжувати коливатися між полюсами Європи 
і Росії? 

Самозрозуміло, що утвердження України на шляху до європейської інтеграції має надзвичайно 
важливе значення для наших колективних інтересів, особливо для збереження регіонального миру 
і стабільності.   

Саме тому треба наголошувати на потребі подальшого зв’язку з Україною як на офіційному рівні, 
так і на рівні громадянського суспільства, що є ще важливішим, оскільки допоможе розвитку цього  
суспільства в Україні. 

Зрештою, народ України поділяє ідеали Європи та прагне до її способу життя. Однак необхідно 
прийняти конкретні напрямні, які б впливали на його життя та протистояли проросійським силам, 
що роблять усе можливе для того, щоб відвернути Україну від Європи. 

Світовий Конґрес Українців буде продовжувати працю зі своїми членами та з міжнародним 
співтовариством, щоб допомогти Україні йти в напрямку до демократії. Разом з нашими 
складовими організаціями ми будемо відігравати провідну роль у здійсненні місії міжнародних 
спостерігачів на жовтневих парламентських виборах в Україні.  

Я дякую організаторам, які запросили мене виступити перед Вами, та бажаю всім Вам успішної 
конференції. 

 

Евген Чолій 
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