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Українці масово голосують на виборах президента
та виступають за національну єдність перед загрозою агресії
м. Київ, Україна – Українські громадяни масово прийшли на виборчі дільниці 25
травня, щоб обрати нового президента та змінити курс своєї країни в бік від
корумпованого та непопулярного режиму Віктора Януковича. Незважаючи на
спровоковане ззовні насилля на сході та намагання в деяких місцях зірвати
вибори, українці обрали шлях демократії та обрали свого нового президента в
першому турі.
«Я з натхненням спостерігала за тим, як українці масово приходили
проголосувати та виступити проти російської агресії по відношенню до їхньої
країни», - сказала Сенатор Келлі Айотт, голова делегації Міжнародного
Республіканського Інституту (МРІ). «Україна не просто обирала президента, вони
виступали за суверенітет своєї країни».
За виключенням Донецької та Луганської областей, де підтримувані з-за кордону
бойовики ускладнили процес голосування, та АР Крим, де російська влада
відмовила людям у можливості проголосувати, явка виборців була високою по
всій території країни, включаючи південь та схід. За попередніми даними
Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка склала понад 60 відсотків, що є вагомим,
враховуючи загрозу російської агресії та, навіть, є вищою за явку у 2010 році.
Переважна більшість українських громадян змогла проголосувати. У регіонах
України, де проживає близько 87 відсотків населення, виборчі дільниці були
відкритими, й процес голосування проходив нормально. У регіонах, де вибори
відмовлялися проводити чи їхньому проведенню перешкоджали, а саме в АР
Крим, Донецькій та Луганській областях, це було спричинено або російською
окупацією, або втручанням.
Спостерігачі МРІ відвідали більше 100 виборчих дільниць в Черкаській,
Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській, Миколаївській,
Одеській, Тернопільській та Вінницькій областях. Спостерігачі МРІ повідомляли
лише про незначні порушення, серед яких не було жодного, що змогло би
вплинути на результати виборів. На кожній з дільниць, що відвідали
представники МРІ, були присутні спостерігачі від кандидатів, політичних партій
та представники Майдану. Ці спостерігачі, 5000 з яких відвідали тренінги МРІ,
допомагали забезпечувати прозорість та легітимність виборчого процесу.
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Спостерігачі МРІ також повідомляли, що вибори були добре організованими та
відзначали членів виборчих комісій за їхню роль у цьому процесі. Члени виборчих
комісій були підготованими та серйозно ставилися до своєї роботи, працюючи
протягом багатьох годин без перерв, аби вибори були вільними, чесними та
демократичними. До того ж, вони представляли дійсну Україну, багато з них
спілкувалося як українською, так і російською мовами. Навіть на сході, де
бойовики намагалися перешкоджати виборам, члени виборчих комісій робили
спроби забезпечити виборчий процес, проте в багатьох випадках їм не дали цього
зробити.
Вчорашні вибори продемонстрували контрастні зображення. З одного боку, ми
бачили проросійських бойовиків, що трощили скриньки для голосування,
нападали на виборчі дільниці та тероризували громадян. На противагу цьому,
були довгі черги виборців, що терпеливо чекали на спеці та, навіть, під градом,
аби вкинути до скриньки свої бюлетені та обрати свого лідера. Як підтримувані
Росією бойовики, так і українські громадяни мали змогу висловитися, й,
очевидно, демократія перемогла.
Делегація МРІ вітає ЦВК за організацію цих виборів та її відданість проведенню
відкритого та прозорого процесу. Напередодні голосування була хакерська
спроба зіпсувати сервер ЦВК. На щастя, влада відвернула цю атаку, що зіпсувала б
систему, та змогла забезпечити точні результати виборів.
Делегація радить ЦВК продовжувати покращувати виборчий процес. В Україні все
ще існує проблема доступу до виборчих дільниць для людей з фізичними вадами
та для людей похилого віку. Хоча пересувна мобільна скринька й допомагає у
цьому випадку, необхідно знайти довготермінове вирішення цієї проблеми в
Україні. Додаткова кількість членів виборчих комісій на виборчих дільницях
також допомогла би покращити процес та могла б допомогти скоротити довгі
черги виборців, що очікують, аби вкинути свої бюлетені.
Сьогодні, після закінчення виборів, прийшов час для всієї України об’єднатися та
час для її нового лідера втілити реформи, яких вимагали виборці. Це
потребуватиме відданості всіх політичних партій та громадянського суспіьства,
включаючи нових активістів, яких народив Майдан. Для того, щоб здійснити
необхідні кроки, аби зробити країну процвітаючою, мирною та демократичною,
необхідно, аби всі українці працювали разом. Цей процес уже розпочався, й
делегація МРІ вітає Юлію Тимошенко та інших, хто визнав результати виборів, й
радить їм співпрацювати з новим урядом заради втілення демократичних
реформ, яких так прагнуть люди.
Починаючи з 1983 року, МРІ проводив спостереження за ходом понад 155 виборів
у більш ніж 47 країнах, включаючи парламентські вибори в Україні у 1994, 1998,
2002, 2006 та 2007 рр. та президентські вибори у 1999, 2004 та 2010 рр.
Делегацію Міжнародного Республіканського Інституту очолювала Сенатор США
Келлі Айотт (NH). У складі делегації були Конгресмен Пітер Роскам, що
представляє 6-й округ штату Іллінойс та обіймає одну з найвищих посад у
керівництві республіканців у Конгресі й очолює Демократичне партнерство

Конгресу, а також Марк Грін, президент МРІ, колишній Посол США в Танзанії та
колишній Конгресмен від 8-го округу штату Вісконсин.
Іншими делегатами були:
 Гейл Ходжес Берт, віце-голова Американської академії в Берліні та член
Ради директорів МРІ;
 Надя Дюк, віце-президент програм в Африці, центральній Європі, Євразії,
Латинській Америці та в Карибському регіоні Національного фонду з
розвитку демократії;
 Річ Гейлен, політичний консультант;
 Беррі Джексон, член Ради директорів Національного фонду з розвитку
демократії та радник з питань стратегії компанії Brownstein Hyatt Farber
Schreck, LLP;
 Майкл В. Костів, колишній керівник апарату від Республіканської партії в
Комітеті Сенату США у справах збройних сил;
 Темі Лонгабергер, виконавчий директор компанії Longarberger Company,
голова Ради директорів Інституту лідерства арабських жінок та член Ради
директорів МРІ та
 Олін Ветінгтон, член Ради директорів МРІ, засновник та голова Wethington
International LLC та колишній спецпредставник США у Китаї
Томас Е. Герретт, віце-президент МРІ з програм, та Стівен Б. Нікс, директор
Євразійського департаменту МРІ також допомагали у здійсненні місії.
Напередодні виборів для делегатів були організовані брифінги з представниками
Посольства США, представниками політичних партій, місцевими спостерігачами
та українськими посадовими особами, відповідальними за проведення виборів.
Вони також були поінформовані щодо прав та обов’язків міжнародних
спостерігачів та щодо українського виборчого законодавства. Пізніше, делегати
відбули до різних куточків країни, де вони спостерігали за процесом на виборчих
дільницях та визначали й оцінювали сильні та слабкі сторони української
виборчої системи, включаючи порядок ведення виборчої кампанії, процес
голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування.
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