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Третій день поспіль у Києві поширюються найрізноманітніші листівки із закликом прийти
на акцію на захист Андріївського узвозу. Оскільки на захист вулиці піднялися всі
адекватні кияни, кожне середовище випускає власні агітматеріали, забезпечуючи їх друк
і поширення в народний спосіб. Але всі вони закінчуються одним закликом – прийти 21
квітня на акцію по захисту Андріївського.
Одна з таких листівкок, яку масово роздають у вагонах метро, акцентує увагу на тому,
що Андріївський узвіз – не прикрий виняток, а лише один з послідовних кроків
загарбницької політики нинішньої влади. І наводить перелік деяких з цих кроків:

Всіх мешканців Києва, які люблять своє місто, глибоко обурило варварське знесення
трьох будинків на Андріївському узвозі. Сьогодні ця, відома ще з княжих часів і дорога
серцю кожному киянину вулиця, перетворена на руїни, обгороджена парканом і повністю
розрита будівельною технікою. Вбивці Києва зрили з узвозу усю бруківку, ями і гори
будівельного сміття впритул підходять до музею Булгакова, замку Ричарда та інших
старовинних будинків.
На жаль, Андріївський узвіз – не прикрий виняток, а наслідок загарбницької політики
нинішньої влади. Донецький кримінальний клан (не плутати зі звичайними мешканцями
Донбасу, які також потерпають від злочинного режиму), політику якого реалізує Партія
регіонів, чітко виконує інструкцію для загарбників, написану Макіавеллі ще 500 років
тому: «Немає способу надійно оволодіти містом інакше, ніж зруйнувати його. Хто
захопить місто, яке з давніх часів користується свободою, та пошкодує його, того місто
не пошкодує. Там завжди знайдеться привід для повстання в ім’я свободи…».
Знайдіть відмінності в діях тих, відомих з історії загарбників, хто вже виконував цю
інструкцію, і представників Партії регіонів – найбагатшої людини України Ріната
Ахметова, чия кампанія нині руйнує Андріївський узвіз, та голови Київської міської
держадміністрації Олександра Попова?
Руйнування Андріївського узвозу – лише логічне продовження всіх попередніх дій цих
загарбників (віддача Севастополя ще на 25 років в оренду іншій державі, викидання
Табачником цілих сторінок з історії України в шкільних підручниках, демаркація
морського кордону в Азовському морі не на користь України тощо ). Лише останнім часом
ми маємо ще два випадки чисто окупантської поведінки наших можновладців:
1) Кабінет Міністрів України постановою № 168 дозволив завозити в Україну для
кінопрокату дубльовані за кордоном фільми. І тим самим позбавив багатьох українців
робочих місць, а український бюджет, Пенсійний та інші фонди – додаткових
надходжень. Таким чином Уряд, який постійно заявляє про нестачу коштів на виплату
пенсій, сам дарує ці кошти пенсіонерам інших держав, а українських майстрів дубляжу
перетворює на безробітних.
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2) У Верховній Раді зараз доопрацьовується законопроект № 2450 «Про мирні
зібрання», який ускладнить всім незадоволеним діями влади реалізовувати своє право на
протест.
11 квітня обурені руйнуванням Андріївського узвозу кияни, прийшовши з протестом до
київського офісу Ахметова, вже змусили можновладців піти на часткові поступки (олігарх
пообіцяв не будувати на Андріївському багатоповерховий офісний центр).
21 квітня, в суботу, о 12.00 відбудеться наступна акція по захисту Андріївського узвозу
та Києва (збір біля Національного музею історії України – вул. Володимирська, 2)
ПРИЙДИ І ЗАХИСТИ СВОЄ МІСТО ВІД ВАНДАЛІВ-МОЖНОВЛАДЦІВ!
Ініціаторами акції 21 квітня, як і акції 11 квітня, є небайдужі кияни різних поглядів, які
організувались між собою через інтернет-мережу Facebook.
P.S. Найбільш якісний макет листівки в інтернеті поза соціальними мережами (для тих,
хто в них не зареєстрований) ми знайшли тут: http://64.237.104.106/site/content/uploads/20
12/04/Uzviz-A-4_jp.jpg
(друкувати з обох боків на аркуші А-4 й розрізати на дві частини, тоді вийде дві листівки
А-5).
P.P.S. Через велику кількість бажаючих взяти участь у акції протесту організатори
перенесли місце початку акції на Михайлівську площу. Однак біля Національного музею
історії України стоятимуть акттивісти, які спрямовуватимуть на Михайлівську тих, хто
прийде на попередньо анонсоване місце збору.
Майдан
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