Тому, що ця партія
взяла курс на розкол
країни аж до провокування громадянської
війни, щоб прикрити свої провали в
економіці та зберегти
владу, аби далі грабувати простих громадян

Одним з найбільших
досягнень України за часи
її незалежності є збереження громадянського
миру та відсутність міжнаціональної ворожнечі.
Після розвалу СРСР у багатьох країнах соціалістичного табору процеси становлення незалежних держав супроводжувались страшними війнами та міжнаціональними конфліктами, які потягли за собою мільйони
жертв, масові переселення, потоки біженців, злидні та інші
жахливі наслідки. Деякі з цих конфліктів тривають і сьогодні –
ллється кров, страждають і гинуть люди.

В Україні в мирі і злагоді поряд проживають люди різних національностей, кожен з яких вільно і всюди може
розмовляти своєю мовою. Водночас поступово відбувається

процес оволодіння громадянами українською мовою як державною,
і сьогодні майже не лишилося людей (особливо серед молоді), які
не розуміють її. І поодинокі випадки міжнаціональної напруги
в окремих реЗа даними соцопитувань мовні питання хвилюгіонах Україні
ють не більше 5% громадян і знаходяться лише на
поки що є ви24 місці серед пріоритетів. Люди від Донецька до
нятком, а не
Львова насамперед занепокоєні зовсім іншими проправилом.
блемами: економікою, соціальним захистом, корупцією, злочинністю, екологією та ін.

МИ НЕ ПОВИННІ ВІДДАТИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ТА ЦИМ ЛЮДЯМ ЖОДНОГО ГОЛОСУ НА ВИБОРАХ, ЯКЩО ПРАГНЕМО ЗБЕРЕГТИ ГРОМАДЯНСЬКИЙ МИР ТА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВИ, НОРМАЛЬНО ПРАЦЮЮЧУ ЕКОНОМІКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКУ ПЕРСПЕКТИВУ УКРАЇНИ.
За час, що лишився до виборів, ми повинні розгорнути по всій країні
широкомасштабну кампанію серед друзів, родичів, співробітників із
зазначенням конкретних (з цифрами і фактами) антинародних дій
нинішньої влади в економічній та соціальній сфері, аби прибрати від
влади тих, хто, набиваючи собі кишені , знущається з простих громадян та намагається зіштовхнути їх між собою.
Телефони: 0661365984, 0987633937, 0639707172, vidsich@gmail.com

Партія регіонів та її спільники по парламентській більшості критикували попередню владу за надмірну увагу до гуманітарних питань замість того, щоб займатись економікою. Однак, провалив-

ши за два роки всі «реформи» в економічній та соціальній
сфері, влада регіоналів вирішила зіштовхнути людей лобами, щоб народ забув про невиконані Партією регіонів
обіцянки про «покращення життя вже сьогодні», і

щоб чесні люди, які говорять різними мовами, але одСаме
з
наково страждають від дій цієї злочинної влади, яка
цією
меграбує країну, почали з’ясовувати стосунки між сотою 5 червбою замість того, щоб відмовити неефективній та
ня голосами
цинічній владі у довірі.
Партії регіонів,
комуністів і «тушок» був проголосований у першому
читанні законопроект
провокаторів Колесніченка та Ківалова
«Про засади державної мовної політики»,
який розколює країну і провокує міжнаціональні
конфлікти, а також потребує витрат величезних коштів
з державного бюджету, які могли б піти на будівництво
шкіл, покращення системи охорони здоров’я, збільшення
пенсій, стипендій, зарплат. Крім того, голосуван-

ня відбулось з величезними фальсифікаціями,
адже фактично кнопку «за» натиснули тільки 172
присутніх в залі депутатів з необхідних 226).
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ЧОМУ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ
НЕ МОЖНА ВІДДАВАТИ
ЖОДНОГО ГОЛОСУ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
ТА ЇЇ КАНДИДАТАМ
У МАЖОРИТАРНИХ ОКРУГАХ

ький
р-н)

