
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЧИКАГО ВИЙДЕ НА МІТИНГ ПРОТИ БРУТАЛЬНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ УРЯДОМ УКРАЇНИ ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ

UKRAINEUKRAINE Акція протесту: неділя, 1 грудня о 1:00 PM
                                         Перед Генеральним консульством України в Чикаго  
                                         10 E. Huron Street, Chicago, IL

Чикаго	  –	  30	  листопада	  2013.	  Український	  Конгресовий	  Комітет	  Америки	  –	  відділ	  Ілліной,	  від	  імені	  
української	  громади	  Чикаго	  та	  разом	  з	  усіма	  українцями	  світу,	  засуджує	  брутальний	  напад	  на	  
мітингувальників	  київського	  Євромайдану,	  які	  мирно	  висловлювали	  свою	  підтримку	  асоціації	  
України	  з	  ЄС.

Ми	  закликаємо	  уряди	  США	  та	  їх	  союзників	  у	  ЄС	  невідкладно	  висловити	  підтримку	  українському	  
народу	  та	  його	  прагненням	  приєднатись	  до	  європейської	  демократичної	  спільноти.	  Додатково,	  ми	  
просимо	  невідкладно	  запровадити	  економічні	  санкції,	  включно	  із	  замороженням	  активів,	  та	  
візових	  обмежень	  проти	  Януковича	  та	  його	  уряду.	  США	  повинні	  засудити	  Росію	  за	  безсоромні	  
спроби	  відновити	  свою	  імперію.

Ми	  закликаємо	  українську	  громаду	  у	  США	  контактувати	  зі	  своїми	  виборними	  посадовцями	  з	  метою	  
засудження	  цього	  брутального	  насильства	  і	  запровадження	  жорстких	  санкцій	  проти	  українського	  
уряду.	  Також,	  ми	  закликаємо	  українську	  громаду	  в	  США	  підтримати	  український	  народ	  шляхом	  
проведення	  демонстрацій	  та	  протестів	  перед	  дипустановами	  України.

У	  своїй	  заяві	  Посольство	  США	  в	  Україні	  назвало	  ці	  події	  насильством	  щодо	  українських	  
демонстрантів:	  “Сполучені	  Штати	  засуджують	  насильство	  над	  простестувальниками	  на	  Майдані	  
Незалежності,	  скоєне	  сьогодні	  удосвіта.	  	  Ми	  закликаємо	  уряд	  України	  поважати	  права	  
громадянського	  суспільства	  та	  принципи	  свободи	  слова	  і	  свободи	  зібрань,	  які	  є	  засадничими	  для	  
демократичних	  цінностей	  і	  наріжним	  каменем	  нашого	  стратегічного	  партнерства.	  Ми	  підтримуємо	  
право	  громадян	  висловлювати	  свої	  погляди	  за	  допомогою	  вільних	  ЗМІ	  та	  шляхом	  
ненасильницьких	  демонстрацій.”	  h[p://ukraine.usembassy.gov/statements/maidan.html

Державний	  департамент	  США	  у	  своїй	  заяві	  засудив	  насильство,	  застосоване	  проти	  мирних	  
мітингувальників	  у	  Києві	  силовими	  підрозділами.	  	  h[p://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/11/218144.htm

Європейські	  депутати	  та	  дипломати	  жорстко	  відреагували	  на	  новину	  про	  суботній	  розгін	  протесту.
Стефан	  Фюле,	  єврокомісар	  з	  розширення,	  на	  своєму	  Твіттері	  повідомив,	  що	  “спостерігає	  за	  
подіями	  з	  великим	  занепокоєнням”.	  Він	  закликав	  владу	  “утриматися	  від	  застосування	  сили	  проти	  
тих	  людей,	  які	  мирно	  висловлюють	  свої	  погляди.	  Українська	  влада,	  хоч	  і	  утрималась	  від	  підписання	  
Угоди,	  проте	  вона	  не	  може	  не	  поважати	  право	  на	  свободу	  слова	  та	  зібрань.”



Щведський	  міністр	  закордонних	  справ	  Карл	  Більд	  написав	  у	  Твіттері:	  ”Я	  боюсь,	  що	  Янукович	  обрав	  
репресії.	  Велика	  загроза	  для	  України.”	  Британський	  дипломат	  Саймон	  Сміт	  зауважив:	  “Дуже	  
стурбований	  жахливим	  насильством	  проти	  мирного	  протесту	  у	  Києві”.	  

Багало	  людей	  було	  госпіталізовано	  та	  є	  зниклі	  після	  силового	  розгону	  демонстрації.	  Більше	  100	  000	  
громадян	  підписали	  петицію	  до	  Білого	  Дому	  з	  проханням	  запровадити	  санкції	  проти	  уряду	  
Януковича.	  h[p://www.kyivpost.com/content/ukraine/more-‐than-‐100000-‐people-‐pezzon-‐obama-‐for-‐sanczons-‐against-‐
yanukovych-‐332676.html

Протестна	  акція	  відбудеться	  у	  неділю,	  1	  грудня	  о	  1:00	  PM	  перед	  будівлею	  Генерального	  
консульства	  України	  в	  Чикаго	  за	  адресою	  10	  E.	  Huron	  Street	  in	  Chicago,	  Illinois.	  Після	  мітингу	  під	  
консульством	  колона	  вирушить	  тротуаром	  по	  Michigan	  Avenue	  до	  площі	  перед	  Tribune	  Tower.	  	  

h[p://europa.eu/rapid/press-‐release_MEMO-‐13-‐1077_en.htm
h[p://www.cnn.com/2013/11/30/world/europe/ukraine-‐eu-‐protests/?hpt=hp_t2
h[p://www.nyzmes.com/2013/12/01/world/europe/ukraine-‐protests.html
h[p://abcnews.go.com/Internazonal/wireStory/police-‐forcefully-‐break-‐demonstrazon-‐kiev-‐21055118
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