
Kyjev, dne 19. 12. 2013 

Výzva vůči Západu k sankcím proti Firtashovi, Akhmetovi a Klyuyevovi 

 

Partneři Janukovyče by měli trávit prázdniny v Minsku a Almatě a ne v Miláně  
a na Sardinii, píšou v článku pro zpravodajskou agenturu Bloomberg ukrajinští novináři. 

Ukrajinští novináři zveřejnili polemický článek na webové stránce vlivné agentury Bloomberg, 
ve kterém uvádí jména hlavních finančních partnerů prezidenta Janukovyče a vyzývají 
západní partnery Kyjeva, aby proti nim zavedli sankce. Jako autoři materiálu vystupují 
šéfredaktor deníku „Korrespondent” v letech 2003-2013 Vitalij Syč, šéfredaktor UNIAN 
Michail Gannitskij, zástupce šéfredaktora novin „Ukrainskaja Pravda” Sergej Leščenko 
a spoluzakladatel Hromadske TV Mustafa Nayem. 

„Před podepsáním dohody s Ruskem prezidentem Ukrajiny Viktorem Janukovyčem,  
za účelem záchrany hospodářství naší země, byli evropští úředníci a analytikové nadšeni tím, 
jak se někteří byznysmeni, financující cestu prezidenta k moci, od něj distancovali. Ukrajinci 
však nepodlehli iluzím. Takzvaní oligarchové nadále podporují Janukovyče. A teď se taky oni 
stanou hlavními přijímateli půjčky ve výši 15 miliard dolarů a nižších cen zemního plynu. Stále 
ještě nevíme, k čemu se Janukovyč vůči Putinovi za tuto štědrost zavázal ” – píše  
se v článku. 

„Dva hlavní příznivci Janukovyče patří k nejbohatším lidem v zemi: Rinat Akhmetov, 
metalurgický magnát a majitel fotbalového klubu „Shakhtyor” a taky podnikatel Dmitrij 
Firtaš. Mezinárodní banky a jiné instituce by měli dát na srozuměnou, že nebudou 
podporovat Janukovyčův režim. Sociální odpovědnost byznysu by neměla existovat jen na 
stránkách barevných reklamních brožur, distribuovaných během konferencí, které se konají 
v pětihvězdičkových hotelích. Měla by být aplikována ve skutečném světě. Vlády evropských 
států mohou taky pomoct. Speciální sankce, včetně vízových, by měly být použity vůči vládě 
Janukovyče, především vůči osobám, které se podílely na silových řešeních, kterých 
následkem byla vlna protestů v Kyjevě. První na seznamu by měl být Andrej Kljujev, blízký 
spolupracovník Janukovyče a tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany” – uvádějí 
novináři. 

„Ukrajinští nejvyšší úředníci by měli sbírat plody nimi vedené politiky, a kvůli tomu trávit 
prázdniny v Minsku a Almatě, a ne v Miláně nebo na Sardinii, jak jsou na to zvyklí. Měli  
by se osobně přesvědčit o výsledcích široké reintegrace s Ruskem, Kazachstánem 
a Běloruskem v rámci euroasijského svazu. Neočekáváme, že ostatní svět okamžitě poskytne 
pomoc protestujícím Ukrajincům. Ale vlády, podniky a nevládní organizace, které mají zájmy 
na Ukrajině, by měly dát najevo, že podporují evropské hodnoty, za které každý den bojují 
stovky Ukrajinců s chladem a krutostí policie” – zdůrazňují novináři a doplňují, že právě tito 
partneři Janukovyče kontrolují větší část seskupení Strany regionů a jsou schopni, ovlivnit 
účinný dialog vlády s opozicí a občanskou společností. 

Připomeňme, že dřív Akhmetov vyzýval všechny strany politického konfliktu, aby si sedly  
za kulatý stůl a našly řešení, na které bude země hrdá. 

 

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-19/help-ukrainians-stand-up-for-western-values.html


Příznivci eurointegrace Ukrajiny již dvakrát demonstrovali před Akhmetovými apartmány, 
které se nacházejí v Londýně v obytné čtvrti One Hyde Park a přinesli „krvavý vánoční 
stromeček” do kyjevské kanceláře společnosti CKM, která patří Akhmetovovi. 

Navíc, aktivisté demonstrovali před kanceláří RBNO ve vesnici Rudyky u Kyjeva. 
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http://news.liga.net/news/politics/947235-zapad_prizvali_k_sanktsiyam_protiv_firtasha_akhmetova_i_klyueva.htm

