
Att.: Emmaus-grupper i Europa 

Montreuil, den 27. januar 2014 

- oversat fra fransk af Gunver Bjærre 

Vedr.:  

Optrapning af volden og antidemokratiske midler mod den ukrainske befolkning 

I to måneder har hundredtusinder af fredelige mennesker fra hele Ukraine organiseret møder. 

Den ukrainske lov af 16. januar, som indskrænker ytringsfrihed, fri informationsstrøm og civilsamfundets 

handlefrihed, behandles indgående i medierne. 

Resultatet er, at for at bekæmpe de demonstranter, der modsætter sig den ukrainske regerings politik, tager 

man et helt arsenal af våben i brug for at sprede dem, og det på selve grænsen til EU. Vi må for enhver pris 

forhindre, at denne frihedsberøvende lov overlever og at lignende ser dagens lys i andre europæiske lande. 
  

Vi minder om, at Ukraine har været medlem af Europarådet siden 1995 og derfor er forpligtet til at overholde 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, både i ånd og bogstav. I kraft af Konventionens paragraf 10 

og 11 er enhver sikret ytrings- og meningsfrihed, frihed til at modtage og videregive informationer eller 

idéer, at mødes og danne foreninger. Den ukrainske regering bryder klart sine løfter over for Europarådet. 

 

Det er absolut nødvendigt, at civilsamfundet sikres overholdelse af de mest basale og grundlæggende 

menneskerettigheder. At straffe befolkningen, uanset politisk farve, er en vildfarelse, som kun tjener til at 

dække over problemer i samfundet, og det står i total modstrid med de beskyttelsesværktøjer, der er kernen 

menneskerettighederne. 

 

Emmaus Oselya-organisationen er en del af Emmaus-Bevægelsen. Organisationen støtter de igangværende 

demonstrationer og arbejder for de dårligst stillede. Organisationen er ikke en ”udenlandsk agent”, sådan 

som den omtales i Ukraine for tiden, for at sætte etiket på enhver sammenslutning af civile. 

 

Emmaus, en bevægelse for fred, hæver i dag sin stemme for at de politiske beslutninger i Ukraine bliver 

taget med henblik på at beskytte de grundlæggende rettigheder samt bremse den stigende vold og 

udbredelsen af antidemokratiske foranstaltninger imod Ukraines befolkning. 

 

Det ligger i målsætningen for Emmaus, at vi skal handle for at beskytte hjemløse og udbrede kendskab til 

disse tendenser til alle borgere i Europa. Hvis det ”er nødvendigt, at stemmen fra de stemmeløse forhindrer 

de stærke i at sove”, som Abbé Pierre sagde, så er det op til Emmaus at give den stemme sin styrke. Det gør 

vi ved at fordømme stater, der handler uacceptabelt. 
 

Igennem vores daglige arbejde og gøremål lader vi hver enkelt genvinde sin værdighed, og vi bidrager til at 

skabe en mere solidarisk tilværelse. Venner, journalister, ledere, frivillige og ansatte medarbejdere, lad os 

hæve stemmen for at menneskerettighederne kan blive overholdt i Europa og i verden. 

 

 

- Julio de la Granja, Præsident for Emmaus Europa. 

 

 

 


