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Заява Регіонального Директора МРІ в Євразії щодо політичної ситуації в 

Україні 
 

Вашингтон, Округ Колумбія – Стівен Б. Нікс виступив сьогодні із свідченням перед 

Гельсінкською комісією США під головуванням  конгресмена Крістофера Сміта (штат 

Нью-Джерсі), співголовою якої є сенатор Бенджамін Л. Кардін (штат Меріленд), на тему 

політичної ситуації в Україні; як відомо, країна готується до парламентських виборів у 

жовтні 2012 року.   

 

У своїх свідченнях пан Нікс розповів про відхід від демократії, який стався в Україні під 

час президентства Віктора Януковича, в тому числі про консолідацію влади в руках 

родини та друзів, зміни до закону про вибори в парламент, тиск на незалежні засоби 

масової інформації України, загрози на адресу громадянського суспільства та вибіркове 

переслідування політичних опонентів.  Цитуючи звіт  Freedom House, пан Нікс сказав: 

«Якщо не зупинити тенденцій, встановлених нинішнім керівництвом України, то вони 

будуть рухати країну в бік більшої централізації і зміцнення влади, тобто в бік 

авторитаризму». 

 

Обговорюючи дії Януковича, який прагнучи консолідувати владу, призначає членів сім'ї 

та друзів на ключові посади в уряді, пан Нікс сказав: «Це перетасовування передбачає 

посилення влади «сім'ї» Януковича, так як кар’єрний ріст більшості цих нових міністрів і 

посадових осіб став можливим завдяки зв’язкам з Президентом та його синами». 

 

Стівен Нікс продовжував цитувати дані соціологічного опитування МРІ, які показують, 

що 82 відсотки українських громадян підтримують наміри міжнародного співтовариства 

заморозити закордонні активи та призупинити видачу віз для українських чиновників, що 

займалися корупційною діяльністю. Пан Нікс сказав: «В результаті консолідації влади в 

руках невеликої групи, тісно пов'язаної з президентом, і внаслідок продовження відходу 

від демократії зростає суспільне невдоволення владою». 

 

Пан Нікс розповів про дії адміністрації Януковича, спрямовані на залякування засобів 

масової інформації. «Майже одразу після вступу на пост президента в 2010 році, нинішній 

уряд прямо або побічно чинив тиск на засоби масової інформації з тим, щоб обмежити 

критичне висвітлення і представити владу у більш позитивному світлі... Наприклад, 

недавно Державна телерадіокомпанія України, в дусі часів радянської пропаганди, 
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направила листи до місцевих державних телеканалів, вимагаючи, щоб вони 

популяризували «соціальні ініціативи президента». 

 

Як приклад загрози щодо громадянського суспільства пан Нікс назвав доктрину 

національної безпеки України, яка була оновлена в березні 2011 року і згідно якої 

загрозою національній безпеці може вважатися «будь-яка міжнародна чи національна 

організація, яка надає фінансову і моральну підтримку політичним партіям та неурядовим 

організаціям, мета яких полягає в дискредитації уряду України». 

 

Можливо, найбільше занепокоєння викликає вибіркове переслідування політичних 

опонентів Януковича, найбільш помітними з яких є колишній прем'єр-міністр Юлія 

Тимошенко і колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, які були засуджені до 

семи і п'яти років позбавлення волі відповідно. Пан Нікс сказав: «Багато хто з найбільш 

активних діячів демократичної української опозиції в даний час є під слідством або у 

в'язниці. Незважаючи на численні заяви урядів країн Європи і США щодо заклопотаності 

з приводу застосування вибіркового правосуддя в Україні, український уряд продовжує 

переслідувати і ув'язнювати провідних діячів опозиції». 

 

На закінчення пан Нікс закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки донести до 

українського уряду думку про те, що вільні і справедливі вибори будуть визначати хід 

майбутніх відносин між нашими двома країнами, заявивши, що «вибори мають 

вирішальне значення для подальшої інтеграції України в євроатлантичні структури. 

Відмова від проведення виборів, що відповідають міжнародним стандартам, може 

привести до подальшої ізоляції України від Заходу». 
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