В Україні склалася
надзвичайна ситуація!
За Україну йде справжня війна. Країну хочуть роздерти між Європою і Ро
сією ті, хто дбає тільки про те, як урвати собі ласий шматок. Народ України зно
ву залишиться ні з чим!
Україну тягнуть до Євросоюзу під гаслом де
мократії. Проте влади більшості в Європі на
справді немає  правлять, як і в Україні, олігархи.
Асоціація з ЄС потрібна насамперед самому ЄС,
який придбає дешевий ринок збуту і родючі
землі. Селяни України будуть прибрані з дороги
ЄС його ж правилами та умовами та не матимуть
права продавати свою продукцію. Капіталізм по
казує своє обличчя. А ще працюючі заводи на
сході країни просто розваляться, тому що за
мовник у них  Росія, і його, як і ринок збуту, краї
на втратить. Отже, ми втратимо ринок, а Захід
його придбає. Тобто свої проблеми вони вирі
шать за рахунок нас з вами, і демократія  по
рожній звук, так як під цим гаслом НАТО легко
вбиває корінне населення країн, яке стало у на
годі. А потім відбудеться очевидне перетворення
України в колонію, знищення вітчизняної промис
ловості, економіки, сільського господарства….
Згадайте, як починалася «співпраця» МВФ з
Україною після розпаду СРСР. Україну, яка
була основним промисловим, військовим і зер
новим центром СРСР, «західні друзі» піддали
жорстокій процедурі «економічних реформ».
МВФ наказав скасувати державний контроль
обмінного курсу, і українська валюта впала.
Потім МВФ зажадав припинити державні суб
сидії. Ціна хліба зросла на 300%, електрики 
на 600 %, громадського транспорту  на 900 %.
В наслідок вимог МВФ населення було змуше
не купувати місцеві товари за цінами, вираже
ними в доларах. При непомірно збільшеній ціні
на електрику і за відсутністю банківських кре
дитів, державна промисловість була приведе
на до банкрутства.
Іноземним спекулянтам дозволили за низь
кими цінами вибирати перлини серед сміття. В
наслідок вимог МВФ і Світового Банку наше
сільське господарство відмовилося від дер
жавного регулювання. В результаті Україна,
колись житниця Європи, була змушена проси
ти продуктову допомогу у США, які скидали
свої надлишки зерна в Україні, ще більше руй
нуючи місцеву харчову самодостатність. Той
самий МВФ, який Україна так наполегливо сьо
годні знову просить дати їй нових кредитів,
цілеспрямовано привів країну до абсолютної
розрухи, злиднів і вимирання корінного насе
лення! Невже ви думаєте, що цього разу МВФ
хоче якихось інших реформ?

Порівняйте:
Товарообіг України з ЄС і з Росією приблизно
однаковий, але
Співпраця з Росією:
 Росія знижує ціну на газ до 268,50 за 1 куб/м
 Росія дає Україні кредит під 5% річних
 Росія не висуває жодних політичних чи еко
номічних вимог, не втручається у внутрішню еко
номіку і політику країни.
Співпраця з ЄС :
 Ціна на газ залишається на рівні набагато
вище  400 доларів за 1 куб/м
 ЄС не дає гарантій, що видасть кредит (і то
 під 7 % річних)
 МВФ висуває ряд жорстких політичних та
економічних умов: підвищення цін на газ, опален
ня, електроенергію для населення, скорочення
соціальних виплат, скорочення чисельності дер
жавних службовців, збільшення пенсійного віку,
реформа валютного законодавства, перехід до
плаваючого валютного курсу. Такі реформи разом
з підписанням договору про асоціацію України з
ЄС остаточно знищать вітчизняну промисловість,
економіку, бізнес, приведуть населення до
злиднів.
Майдан з символу боротьби за свободу пе
ретворився на смітник, товпу кримінальних
елементів і напівп’яних жебраків. Центр Києва
став схожий на притон і нічліжку для жебраків 
це ганьба і образа українського народу! Кілька
разів хвилі протесту на Майдані вщухали. Але
затишшя авторам кольорових революцій ні в
якому разі не можна допускати: тоді ця рево
люція просто згасне ... і тоді миттєво почина
лися провокації як привід для загострення си
туації.

Сьогодні на Майдані люди стали вимагати
відставки уряду і Януковича, який перетворив Ук
раїну на посміховисько. Всього за кілька місяців
протистояння Майданом було завдано коло
сальної шкоди економіці України. Звалилася
гривня, ростуть ціни. Країна стоїть на порозі
фінансової кризи.
Сімнадцятого лютого закінчиться дія закону
про амністію. Силовики підуть зачищати зло
чинців. Майданівські формування вже готуються
до боїв. «Мирні » протестанти розписують стіни
гаслами про те, що треба втопити «Беркут» в
крові, малюють сатанинські зірки, руки з «кок
тейлями Молотова» іменують все це «рукою пра
восуддя» ... Західні ляльководи поставили країну
на грань братовбивчої громадянської війни.
Почерк спецслужб ЦРУ і МІ 6 єдиний у всіх
країнах. Спочатку оплаченими бойовиками
провокуються заворушення, громадянські
зіткнення, а потім під виглядом захисту демок
ратії в країну вводиться «миротворчий» кон
тингент НАТО. Країна розпадається на части
ни і припиняє своє суверенне існування. Вона
стає колонією Заходу з дармовими ресурсами
і дешевою робочою силою. Це показали Юго
славія, Боснія і Герцеговина, Греція, Чехосло
ваччина, Лівія. Зараз і Україна стоїть перед
загрозою повної втрати власної незалежності.
Народ України зобов’язаний захистити країну
від використання західними технологами. Нас
змушують вирішити просте економічне питан
ня під політичним тиском. Ми, народ, не зобо
в’язані підкорятися цьому тиску західних і ро
сійських політтехнологів. Ми маємо право
самостійно визначити свій економічний шлях
розвитку! Ми можемо вибрати і третій шлях –
нейтралітету, як наприклад, Швейцарія у всіх
війнах зберігає нейтральну позицію. Але шлях
обиратимемо ми – чесно, відкрито обговорив
ши всі вигоди для народу, а не для олігархів
будьякого напрямку.

Ситуація в країні надзвичайна! Саме тому на
род України оголошує про створення Надзвичай
ного комітету з порятунку країни і народу.
ДОСИТЬ!
Досить бруду, смороду, нечистот! Досить дозво
ляти звичайним хуліганам і злочинцям ганьбити
Україну! Пора наводити порядок! Ми вимагаємо
прибрати
барикади
з
центру
Києва!
Даєш всенародні дебати на державному телеба
ченні про те, куди далі йти українському народу.
Ніхто, крім нас самих, не подбає про наше благо
получчя, про майбутнє наших дітей. Геть проплаче
них Заходом лідерів, які ведуть народ у прірву! Ол
ігархи дбають тільки про свій гаманець. Сильна
Україна нікому не потрібна, крім нас! Жодна з пол
ітичних сил  ні влада, ні опозиція, ні «помічники» з
ЄС і НАТО не врятують Україну  у них інші цілі. На
род  влада. Нам вирішувати, куди піде Україна  в
ЄС, в ТС або своїм самобутнім шляхом, відроджу
ючи свою економіку і промисловість, і працюючи на
себе, на своє майбутнє а не на іноземних панів.
Ми вимагаємо від іноземних держав прибра
ти свої руки від України і припинити втручання у
внутрішні справи суверенної держави. Нам не
потрібна війна! Ми не хочемо жити в окупації. Ми
самостійно побудуємо благополучну і сильну
державу!
Даєш всеукраїнський референдум про недо
віру діючій владі! Даєш референдум про те, куди
йти Україні,  кожен громадянин повинен висло
витися і проголосувати відкрито, щоб голос його
не був, як завжди, вкрадений!
Даєш чесні, відкриті, поіменні вибори народ
ного президента і депутатів, які представляти
муть інтереси народу, а не олігархів і чиновників!
Візьми участь у роботі Надзвичайного коміте
ту, рятуй своє майбутнє! Мета комітету  вивес
ти Україну з політичної та економічної кризи мир
но, силою і об’єднанням народу із збереженням
суверенітету і цілісності країни.

ТВОЇ ДІЇ:
1. Підпиши петицію проти втручання іноземних загарбників у внутрішні справи Україна (http://
wh.gov/lUymZ)
2. Вступай у Систему оповіщення! (http://vk.com/spasti_ua) Рятуй тих, хто ще не знає правди і
не бачить небезпеки! Це  твої рідні, колеги, сусіди ... Народ сильний тільки в масі! Завантаж, роздру
куй і роздай листівки, розклей плакати (http://www.ex.ua/view/76220687).
3.
Візьми участь в обговоренні майбутнього України. Приходь на громадські дебати (місце і час
дізнавайся по телефону +38 (066) 0274426). Вислови свою думку в інтернеті (http://vk.com/
spasti_ua, raznesi.at.ua)
4. Приєднуйся до роботи Надзвичайного комітету з порятунку країни і народу  вимагай прове
дення всенародного референдуму! Неси людям правду! Відверни заворушення і кровопролиття.
(raznesi.at.ua).
Дiлу правда — народу влада!
Прочитав– передай іншому!
+38 (066) 0274426
raznesi.at.uа

