

Міністерство закордонних справ України

Шановні українські дипломати!

Студенти та викладачі Національного Університету “Києво-Могилянська академія” з радістю слідкують за тим, як швидко зростає кількість працівників українського зовнішньополітичного відомства, що вирішили підтримати правду та свободу в Україні. Це був мужній крок. Тепер час переходити до конкретних дій. Перше, що потрібно зробити сьогодні – це захистити українській суверенітет та не дати іншим державам можливості безкарно втручатися в українські справи та провокувати своїми діями ескалацію ситуації в Україні. 

Дії Росії напередодні виборів, під час виборів та одразу після їх завершення  мають усі ознаки втручання у внутрішні справи України, що суперечить Статуту ООН, а також  Декларації ООН 1965 р. про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про обмеження їх незалежності та суверенітету. 

Тому ми закликаємо Міністерство закордонних справ України дати належну оцінку цим фактам. Зокрема, викликає занепокоєння участь посла Російської Федерації Чорномирдіна В. в заході, що відбувався 28 листопада 2004 в м. Сєвєродонецьк (Україна), де лунали численні заклики до початку процесу територіальної дезінтеграції України. Така діяльність є несумісною зі статусом дипломата та суперечить численним заявам Росії про дружній дух російсько-українських відносин. 

У зв’язку з цим пропонуємо Міністерству закордонних справ України оголосити про свій протест з цього приводу, дати належну оцінку такій діяльності Чорномирдіна В. та усього російського диппредставництва в Україні, викликати посла для надання пояснень, а також розглянути можливість оголошення його persona non grata згідно з процедурою, передбаченою статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини (1961).

Також пропонуємо розглянути доцільність в’їзду на територію України осіб, помічених в систематичних спробах руйнації суверенітету та територіальної цілісності України, а також в розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зокрема, пропонуємо дати належну оцінку діяльності мера Москви Лужкова Ю., який також брав активну участь у згадуваному вже заході, що відбувався 28 листопада 2004 в м. Сєвєродонецьк (Україна), а також був помічений в якості активного учасника та інспіратора сепаратистських процесів в Криму (Україна).

Тільки жорстка реакція в Україні та з боку міжнародного співтовариства можуть захистити український суверенітет та не допустити деструктивних зовнішніх впливів, кінцевою метою яких є руйнація української державності.
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