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A szomszédos Ukrajnában emberi jogi válsághelyzet alakult ki. A hatalom korlátozza a
szabadságjogokat, alapvető kötelességének sem tesz eleget, amikor polgárai testi épségét, sőt
életét fenyegeti. Sorozatos besziímolók szerint emberek tűnnek e| az utcáról, iebesültek a
kőrhazakből, hogy később félholtra verve bukkanjanak fel. A kormány rohamrendőrséggel és
kormánypárti verőlegényekkel prőbá|ja vérbe folytani az utcára vonuló tömegek mozgalmát"
Egyre nő a halálos áldozatok szétma. Bár mindkét oldalon sokan folyamodtak brutális
erőszakhoz, az etőszak elszabadulásáért az ukrán kormányzatot terheli a felelősség, amely
nemcsak nem volt hajlandó utat nyitni a demokratikus átalakulás előtt, de a demokratikus
döntéshozatalt megcsúfoló módon fogadott el nemrégiben a szabadságot semmibe vevő
szabályokat. Félő, hogy keleti szomszédunk hamarosan polgárháboruba süllyed, ez pedig az
egész térségben komoly hatással |ehet az emberí jogok alakulásrára.

Az Európai Uniő intézrnényei és tagállarnai' az Európai Bizottság, az Ewőpai Parlanrent,
Németország, Franciaország, Csehország, Svédország, olaszország és Lengyelország vezetói
son"a szólalnak fel az erőszak ellen és a demokrácia védelmében. Nyilvánvala, hogy a
nemzetkozi nyomás rendkívül fontos annak érdekében, hogy a helyzet békés, dernokratikus
úton rendeződjék. Ukrajnában most mindazok az értékek és elvek veszélybe kerültek.
arnelyekre azEU és a Magyar Köztársaság épült egykor.

A magyar áLlamvezetőimégis hallgatnak. Köztük on is hallgat.

Haltrgatásuk különösen érthetetlet azutátn, hogy 2006-ban a magyaÍ hatóságok á1tal elkövetett
jogséttések ügyében ellenzékből nemzetktjzí beavatkozást követeltek. Elismerjtik, aZ egy
teljesen más politikaihe|yzet volt, ami nem is hasonlít a jelenlegi ukrán he|yzethez. Azonban
ha akkor fontosnak tartottiík' hogy a nemzetközi közösség fellépjen a polgárokat
szabadságukban korlátozó hatósági erőszak ellen, akkor most a magyar konrrány
képviselőiként nriért nem? Bizonyáravisszaemiékszik arra, hogy 2a06-bata TASZ é\en járt a
karhatalmi törvénytelenségek kivizsgálásának és besziintetésének követelésében, a
jogsértéseknek áldozatul esétt polgárok védelmében. A kettős mérce ámyékatehát ránk nern
vetülhet.

Itt lerrne az ideje, hogy a feielős magyrar kormány vezetőjeként vesse latba befolyását és
szólaljon fel a szomszédunkban tomboló hatalmi onkény és erőszak ellen. Szólítsa fel ukran
kollégáját, hogy hagyjon fel a rendőrterrorratr, tartsa tisÍeletben az emberi jogokat, és ajántja
fel közvetítő szerepét annai< érdekében, hogy békés úton rendeződjön a valságl
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