
ВІДФУТБОЛЬТЕ

законопроект №9073

«Про засади державної мовної політики»

Шановні
народні

обранці!
Ми звертаємось до вас з прохан-
ням не брати на себе відповідаль-
ність за дестабілізацію ситуації у 
суспільстві, яка в умовах стрімкого 
«покращення життя вже сьогодні» 
може призвести до розколу країни 
і навіть громадянської війни, якої і 
ми, і ви, і всі громадяни навряд чи 
бажаємо (за винятком окремої фі-
нансованої з-за кордону жменьки 
циніків, для яких є нестерпним саме 
існування незалежної України).

Саме такими можуть бути наслід-
ки прийняття вами законопроекту 
«Про засади державної мовної по-
літики», який сьогодні під демаго-
гічними гаслами захисту прав на-
ціональних меншин мають намір 
винести на голосування.

Цей закон спричинить напругу 
в суспільстві, яка остаточно по-
ставить хрест на євроінтеграцій-
них прагненнях України. І вам не 
вдасться переконати європей-
ських політиків в неупередже-
ності автора законопроекту, який 
займає посаду голови «Всеукра-
инского координационного совета 
российских соотечественников» 
(тобто не «русских», не громадян 
України російської національнос-
ті, а саме «российских»).

Якщо ж вас не цікавить Україна 
та її народ усіх національностей, 
ми звертаємось до вашого здо-
рового глузду та інстинкту само-
збереження. Вас ввели в оману, 
підсунувши брехливе «соціоло-
гічне дослідження» щодо зрос-
тання рейтингу Партії регіонів 
після прийняття закону № 9073. 
Дізнайтесь, яку репутацію серед 
соціологів-професіоналів мають 
ті, хто проводив це опитування. 



Подивіться на ідеологічні погляди 
«соціологів», чи можна їх назва-
ти об’єктивними, а чи вони про-
сто під маркою соцдослідження 
просувають через вас свої інте-
реси. Запитайте себе, чому існу-
ють розбіжності в їх опитуваннях 
в залежності від замовника? По-
дивіться на інші опитування гро-
мадської думки, які всі, як один, 
показують, що мовні питання ці-
кавлять невеличку жменьку гро-
мадян і не входять навіть у деся-
ток пріоритетів що у Криму, що на 
Донбасі, де людей цікавлять на-
самперед економічні та соціальні 
проблеми.

Партія регіонів, йдучи до влади, 
обіцяла займатися економікою, 
а не мовою і критикувала колиш-
ню владу за надмірну увагу до 
питань, щодо яких в суспільстві 
немає однозначної думки. А той, 
хто порушує свої передвиборчі 
обіцянки, заслуговує на політич-
не небуття.

Ми попереджаємо вас, що цим за-
конопроектом ви активізуєте і збу-
рите значну кількість свідомих та 
громадсько активних громадян, 
які до цього не були політично 
активними через своє скептичне 
ставлення як до влади, так і до по-
літичної опозиції. В разі голосуван-
ня за законопроект № 9073 по всій 
Україні буде розгорнута масштаб-
на кампанія, спрямована на зни-
ження рейтингу тих політичних сил 
і тих депутатів, які віддадуть голо-
си за розкольницький закон. І вона 
буде базуватися не на мітингах, а 
на поширенні матеріалів та без-
посередній агітації серед широких 
верств населення з метою дійти 
до кожного виборця.

Ця робота провадитиметься (в т.ч. 
і російською мовою) навколо не 
мовних, а економічних і соціаль-
них питань. І ваші електоральні 
втрати будуть значно більшими, 
ніж намальовані зацікавленими 
соціологами невеличкі здобутки.

НЕ СТВОРЮЙТЕ ВЛАСНИМИ РУКАМИ 
СМЕРТЕЛЬНУ ЗАГРОЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ!

ЗАЙМІТЬСЯ ДІЛОМ,
А НЕ ЯЗИКОМ!


