
Komunistická strana Ukrajiny o fašizaci své země 
 
Poslancům Evropského parlamentu, 
poslancům Parlamentního shromáždění Rady Evropy, 
komunistům, 
pracujícím, 
levicovým evropským stranám. 
 
 
Vážení přátelé, 
 
2. května 2014 celý svět obletěla strašná zpráva, týkající se událostí, které se staly v ukrajinském 
městě Oděsa. Zde v budově odborů bylo hordou fašistických a neonacistických radikálů zaživa 
upáleno více než 40 protivládních neozbrojených demonstrantů. Dalších několik stovek protivládních 
demonstrantů bylo v průběhu následujících potyček surově zbito a zraněno.  
 
Světové společenství se otřáslo pod dojmem této hrůzné události, která ukázala, jak se na Ukrajině 
vypořádávají s opozicí. Tato oděská tragédie znovu potvrdila protilidový, fašistický a diktátorský 
charakter současné vlády.  
 
Na východě Ukrajiny umírají navíc další desítky mírumilovných občanů, které současný protilidový 
režim – místo toho, aby s nimi vedl konstruktivní dialog na téma záchrany územní celistvosti Ukrajiny 
– prohlásil za teroristy a vede proti nim trestní výpravu. 
 
Dnes 6. 5. 2014 na plenární schůzi ukrajinského parlamentu poslanecká frakce Komunistické strany 
Ukrajiny vystoupila s prohlášením o nepřípustnosti neveřejného zasedání parlamentu, na kterém 
trvalo vedení sněmovny spolu s profašistickými parlamentními frakcemi „Svoboda“ a „Baťkivšina“. 
 
Ve svém vystoupení předseda Komunistické strany Ukrajiny Petr Simoněnko ostře zkritizoval činy 
ukrajinské vlády, které jsou namířeny na prohloubení rozkolu v ukrajinské společnosti. Petr 
Simoněnko dále vyzval k prošetření masových vražd v Oděse a na východě Ukrajiny a také k zastavení 
vládní politiky vedoucí k občanské válce. 
 
V rozporu se všemi pravidly Ústavy a jednacího řádu parlamentu neonacistická většina poslanců 
ukrajinského parlamentu přijala usnesení o vyloučení poslanců Komunistické strany Ukrajiny 
z plenárního zasedání ukrajinského parlamentu. 
 
Tak došlo k tomu, že jednání parlamentu se konalo s vyloučením veřejnosti. Národ byl tímto odstaven 
od pravdivých informací i od výsledků vyšetřování masových vražd na Ukrajině. 
 
Prosíme všechny naše přátele, aby tuto informaci šířili prostřednictvím sdělovacích prostředků. 
 
 
S úctou 
Ústřední výbor Komunistické strany Ukrajiny   
 
 
 
 
Zdroj: 
http://www.kpu.ua/deputatam-evroparlamenta-deputatam-parlamentskoj-assamblei-soveta-
evropy-kommunisticheskim-rabochim-levym-partiyam-evropy/ 
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