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У вівторок 1 червня під стінами обласного управління МВС (пл. Генерала Григоренка, 3,
відбудеться всеукраїнська акція протесту проти свавільних дій працівників міліції. О 9.40
протестуючі збираються біля пам’ятника І. Франкові і вирушать ходою до Управління, де
вшанують пам’ять загиблого від рук нелюдів у погонах Ігоря Індило, а також зачитають
свої вимоги, найголовніша з яких – покарати винних.

Нагадаємо, що 18 травня у Києві дільничний міліціонер завіз 19-річного студента до
районного відділку, а вже на ранок батькам запропонували забрати тіло сина з моргу
(http://unian.net/ukr/news/news-378777.html), цинічно збрехавши, що він «сам кілька разів
упав» (http://ukranews.com/uk/news/events/2010/05/27/19470).
23 травня в Кіровограді на дискотеці п’яні міліціонери причепилися до трьох хлопців,
забрали їх до райвідділу, де жорстоко побили на очах у батьків і досі тримають у
тяжкому стані за ґратами (http://maidan.org.ua/static/news/2010/1275136109.html).
15 травня у Харкові міліція зірвала проведення мирної екологічної акції «Знищимо в
Харкові сміття», порвала прапори і транспаранти, затримала учасників, навіть не
приховуючи відсутність жодних законних підстав, й визнавши, що керується лише усною
вказівкою згори. А 25 травня близько 100 міліціянтів побили протестувальників, які
виступали проти вирубки дерев у Центральному парку міста.
27 травня у Києві та Львові міліція перешкоджала проведенню протестних акцій.
Це – лише декілька прикладів з того, що відбулось впродовж травня.
В той самий час багато хто з міліціонерів холоднокровно кажуть, що з нетерпінням
чекають прийняття всередині червня закону про мирні зібрання, сподіваючись, що він
розв'яже їм руки щодо репресивних дій проти учасників протестних акцій.
Це вже не політика й не економіка, не Янукович і не Табачник, і навіть не
Чорноморський флот. Це – життя молодої людини, обірване вбивцями у формі. Завтра
кожен може безпідставно опинитися у райвідділі та повернутись з нього інвалідом чи
трупом, а закон позбавить інших громадян можливості вас звідти витягти.
Міліцейському «бєзпрєдєлу» є тільки один «прєдєл»: який встановимо ми самі. Саме
тому різні громадські організації у 16 містах по всій Україні об’єдналися заради
проведення 1 червня всеукраїнської акції без партійної та організаційної символіки.
Формально ми вимагатимемо від головного міліціонера Львівщини Михайла Цимбалюка
донести вимоги про об’єктивне розслідування усіх випадків міліцейського свавілля своєму
начальству до Києва, а також публічно пообіцяти, що на Львівщині нічого такого не
станеться. Неформально ми гучно висловимо своє обурення станом органів внутрішніх
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справ і покажемо, що терпінню українців приходить кінець.
Ми не зможемо всі емігрувати за кордон. Ми не можемо не ходити вулицями, не
поселятись у гуртожитки, не ходити на дискотеки, не відпускати туди своїх дітей. А тому
маємо убезпечитись від можливого свавілля збоку тих, хто за сплачені нами податки
зобов’язаний дбати про нашу безпеку.
І від того, скільки нас прийде під стіни управління МВС в кожному місті, напряму
залежить наша безпека в найближчі (і не тільки) місяці й роки. Влада не хоче грецького
сценарію і прислухатиметься до голосу розлюченого народу, якщо наші мирні акції
протесту будуть достатньо масовими. Тому той, хто міг, але не прийшов 1 червня о 10.00
під УМВС і не привів своїх друзів та родичів, не лише не зможе нарікати на свою долю,
ставши випадковою жертвою мента-бєспрєдєльщика, але й нестиме моральну
відповідальність за всі подібні випадки з іншими людьми.

Молодіжний рух захисту національних інтересів.

P.S. На акцію приходьте по можливості з квітами, свічками та заповненими дрібними
камінцями або монетами порожніми пластиковими пляшками для створення шумового
ефекту.
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