Dear guests of Ukraine!

We sincerely welcome you in our country. We hope that
you enjoy Ukraine and leave with good impressions about
our land and people.
A love of football is not all that unites Ukrainians. Most
of us want to see Ukraine in the European commonwealth
of nations – the European Union. We feel ourselves a part of
Europe. Unfortunately, our rulers don’t share our views. Instead, they behave as an occupying force would.
The authorities have stopped Ukraine’s integration into
the European Union. They are ready to make the Ukraine you
see today cease to exist just to stay in power. The Party of
Regions is pushing our Parliament to adopt a law that would
first marginalize the Ukrainian language, and then – Ukraine
itself. They will try to do this during Euro-2012. We do not
want to spoil your football holiday, but we love our country
very much and cannot let our authorities destroy it. We sincerely apologize if protests and demonstrations may inconvenience you and your compatriots.
A love of Patria drives us. We know you would do no less
for your own native lands. Long live Ukraine! Long live a
United Europe!
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Шановні гості України!
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Ми щиро вітаємо вас у нашій країні. Сподіваємось, що вам
подобається Україна, і що ви повернетесь додому з приємними
спогадами про нашу країну і народ.
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Любов до футболу – не єдине, що єднає українців. Більшість
з нас бажає бачити Україну в європейській спільноті націй –
Європейському Союзі. Ми відчуваємо себе частиною Європи. На
жаль, наша влада не поділяє наші погляди і поводиться як окупант.
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Наші можновладці зупинили інтеграцію України до
Європейського Союзу. Вони готові дозволити зникнення України,
яку ви бачите сьогодні, заради продовження свого перебування при
владі. Зараз Партія Регіонів проштовхує у Верховній Раді закон, що
спочатку змаргіналізує українську мову а далі – саму Україну. Вона
намагатиметься добитися свого під час Євро-2012. Ми не бажаємо
зіпсувати вам футбольний відпочинок, але ми любимо свою країну
та не дозволимо своїм правителям знищити її.

Наші можновладці зупинили інтеграцію України до
Європейського Союзу. Вони готові дозволити зникнення України,
яку ви бачите сьогодні, заради продовження свого перебування при
владі. Зараз Партія Регіонів проштовхує у Верховній Раді закон, що
спочатку змаргіналізує українську мову а далі – саму Україну. Вона
намагатиметься добитися свого під час Євро-2012. Ми не бажаємо
зіпсувати вам футбольний відпочинок, але ми любимо свою країну
та не дозволимо своїм правителям знищити її.

Приносимо наперед щирі вибачення за можливі незручності
через можливі акції протесту і демонстрації.

Приносимо наперед щирі вибачення за можливі незручності
через можливі акції протесту і демонстрації.

Нас надихає любов до Батьківщини. Впевнені, що ви б на
нашому місці чинили так само. Слава Україні! Слава Об’єднаній
Європі!!!
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