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Відкритий лист молоді та студентам України
Цього ранку ми дізналися, що Президент України Віктор Янукович не підписав Угоду про
Асоціацію між Україною та ЄС, на Третьому Саміті Східного Партнерства у Вільнюсі.
Незважаючи на те, що це очікувалося, як результат директиви № 905 Кабінету Міністрів
від 21 листопада, ми всі сподівалися на здоровий глузд і справедливість.
Приймаючи це рішення уряд України зрадив майбутнє своїх людей, і особливо, своєї
молоді. Уряд вирішив проігнорувати демократичну волю своїх громадян і запропонував
дуже обмежені обгрунтування своєму безглуздому рішенню. Ми знаємо, що молодь
України прагне свободи, процвітання, й істинних демократичних інститутів. Вони шукають
право рости у суспільстві, що дозволяє їм повністю розкрити свій потенціал. За всіма
об'єктивними показниками, це може бути досягнуто тільки зробивши європейський вибір.
Затримка, або дослідження, альтернативних митних домовленостей буде лише ще більше
перешкоджати правильному шляху розвитку України.
Багато з вас можуть бути здивовані, дізнавшись, що цілих 20 мільйонів українців
проживають за межами території України. Переважна більшість з них називає Захід своєю
домівкою. Ми добре розуміємо, перед яким цивілізаційним вибором стоїть зараз Україна.
Це особливо актуально для економічного процвітання, академічної свободи та соціальної
мобільності. Ось чому ми вважаємо, що у вас немає вибору, окрім як продовжувати
вимагати, щоб ваш уряд змінив свій курс будь-якою ціною.
Як лідери світової української молодіжної діаспори, що проживає в приблизно 47 країнах
по всьому світу, і найбільшого союзу українських студентів за межами України, ми не
тільки вітаємо, але і приєднуємося до вас у знак солідарності. Ми підтверджуємо нашу
підтримку, і ми хочемо, щоб ви знали, що ми проводили, і будемо проводити
“Євромайдани” у всьому світі.
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Ми знаємо, що найближчі тижні будуть найскладнішими. Пам’ятайте, що ми підтримаємо
вашу рішучість, стійкість і силу. Ми з гордістю дивимося на ваші страйки, організацію
протестів, і те як ви проходити маршами по всій Україні. Ми просимо, щоб ви не впадали у
відчай і не погоджувалися з тиранією, адже це не непереборні сили і у вас є велика надія
на ваше щасливе майбутнє. Для всіх нас зрозуміло, що рано чи пізно, Україна займе гідне
місце в європейській сім'ї народів. Це всього лише питання часу. Слава Україні!
Від імені глобальної виконавчої влади СКУМО,
Данило Корбабич
Заступник Президента
Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій
Оттава, Онтаріо, Канада
pastpresident@susk.ca
Від імені національної виконавчої влади СУСК,
Христина Чолій
Президент
Союз Українського Студентства Канади
Ватерлу, Онтаріо, Канада
president@susk.ca

"Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій" (СКУМО) є світовим
координаційний органом українських молодіжних організацій за межами України. Він
складається з організацій з понад двадцяти двох країн по всьому світу і є
підпорядкованим “Світовому Конгресу Українців" (СКУ).
Facebook: https://www.facebook.com/CKYMO
"Cоюз Українськoгo Студентства Канади" (CУСК) є національним координаційним
органом українських студентських організацій у вищих навчальних закладах по всій
Канаді. Він був створений у 1953 році у місті Вінніпег, Канада і рахується найбільшим
союзом українських студентів за межами України.
Facebook: https://www.facebook.com/SUSKNational
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