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Лідерка опозиції вважає, що Янукович має ментальність неандертальця і робить все
можливе, щоб усунути її команду з політичної арени за «рецептами від КДБ». Деякі
критики переконані, що Україна під проводом чинної влади дедалі більше скидається на
«брежнєвський» Радянський Союз, ідеться у статті Ендрю Осборна для британської The
Daily Telegraph.
В інтерв’ю газеті The Daily Telegraph Юлія Тимошенко запевнила,
що український уряд вдається до сталінських методів, відкриваючи кримінальні справи з
метою «знищити інакомислення».
Лідерка опозиції порівняла
нинішню Україну із Радянським Союзом 1937-го року, коли «невинних людей
звинувачували, ув’язнювали, а часом навіть засуджували на смерть». За її словами,
«Віктор Янукович перетворює європейську країну із 47-мільйонним населенням на
велетенський ГУЛАГ, на концтабір». У статті Ендрю Осборн нагадує, що проти Юлії
Тимошенко триває судовий процес у справі, яку багато західних спостерігачів вважають
політично вмотивованою. Колишню прем’єрку звинуватили у перевищенні повноважень
під час підписання газової угоди із Росією у 2009-му році.
Якщо Тимошенко визнають винною, продовжує автор статті, то вона отримає до десяти
років ув’язнення та не зможе взяти участь у наступних парламентських та
президентських виборах. Якщо ж цього виявиться недостатньо, то проти неї вже
відкрито ще низку справ.
Осборн додає, що проти інших членів колишнього Кабміну також ведуться
розслідування. Зокрема, у в’язниці перебуває колишній міністр внутрішніх справ, а
колишній міністр економіки був змушений просити політичного притулку у Чехії.
Вона вважає, що Янукович має ментальність неандертальця і робить все можливе, щоб
усунути її команду із політичної арени за «рецептами від КДБ».
Відколи Янукович прийшов до влади, він посилив президентські повноваження,
підписав угоду, яка подовжила перебування російського флоту в Україні до 2042 року,
та посприяв ще активнішому вжитку російської мови у повсякденному житті, додає
Осборн.
Критики стверджують, що чинний президент придушив опозицію та опозиційні ЗМІ,
перетворивши Україну на «бліду імітацію Радянського Союзу десь 1970-х років за
Леоніда Брежнєва».
На це Янукович відповідає, що приніс країні необхідну стабільність та відновив зіпсовані
відносини України з Росією. Крім того, президент заперечує власну причетність до суду
над Тимошенко. «Суд, засідання якого зривалися через сутички між прихильниками
Тимошенко та уряду, а також через госпіталізацію її адвоката, демонструє драматичний
поворот долі для людини, яка двічі займала посаду прем’єр-міністра України і тільки
минулого року із малим відривом програла президентські вибори». Тимошенко каже, що
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люди з оточення Януковича пропонували їй виїхати до будь-якої країни. На що лідерка
опозиції відповіла: «Я не зроблю їм такої послуги». Осборн нагадує, що у 2001 році у ході
політичного протистояння із тодішнім президентом України Юлія Тимошенко потрапила
до в’язниці на 42 дні, після чого була звільнена згідно з рішенням суду.
І тепер лідерка опозиції дає зрозуміти, що нинішня перспектива її не лякає. «Я вже
пройшла через одне коло політичних репресій. Це було дуже важко, проте я можу
пройти і через друге». Тимошенко, яка вважає себе православною віруючою, сказала, що
її совість чиста, наголосивши: «Є суд вищий від суду президента Януковича».
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