
Німцям варто було би згадати, 
яким було життя за часів дик-

татури, та підтримувати не Путіна, 
а українців. Таку думку озвучила 
румуно-німецька письменниця та 
лауреат Нобелівської премії Герта 
Мюллер. 

«Путіна сьогодні високо ціну-
ють: хіба це не сумно? Найбільше 
мене дивує, наприклад, те, що в 
Східній Німеччині багато хто каже, 
що розуміє Путіна. Я вважаю це 
ганебним. Стіна впала, тепер у них 
є все, є права. Вихідці зі Сходу ма-
ють бути на боці України. Мене охо-

плює гнів, коли люди з колишньої 
НДР забувають, яким було життя 
при диктатурі. Всі хочуть тікати від 
диктатури. Ніхто не хоче бути в цій 
Євразійській імперії, де командує 
Путін», — заявила Герта Мюллер 
італійському виданню La Repubblica. 

Президента Росії Мюллер назва-
ла «фахівцем із дестабілізації». 

«По суті, він не хоче привласни-
ти Україну — він хоче лише деста-
білізувати її настільки, щоб вона не 
могла вступити в ЄС. Це огидно», — 
вважає письменниця. 

«Націоналізм завжди криє в 
собі елемент ірраціональності. Іде-
ології не стоять на місці: вони рос-
туть, піднімаються. І в той момент, 
коли націоналізм трансформується 
в ідеологію, він стає небезпечним. 
У випадку з Росією побоювання ви-
кликає той факт, що може статися 
повернення до ознак «великої на-
ції». З іншого боку, Путін прийшов 
із КДБ, тож йому знайомий лише 
цей світ», — резюмувала Мюллер. 

Приємно, що розумні й тала-
новиті люди все ж на нашому боці. 
Нагадаємо, Герта Мюллер — дочка 
есесівця, її мати п’ять років прове-
ла в трудовому таборі на території 
України, а сама літераторка свого 
часу була в опозиції до режиму Ча-
ушеску. Так що кому, як не Мюллер, 
міркувати про Путіна і диктатуру. 

Про те, скільки часу залишилося 
в України, щоб зрушити з місця, а 
також чому грузини допомагають 
українцям розповідає екс-президент 
Грузії. 

ПРО «УКРАЇНІЗОВАНИХ» 
ГРУЗИНІВ 

Питання виживання України — 
це питання виживання Грузії. Якщо 
Україна зараз протримається, то у 
Грузії є майбутнє. Тому це просто кри-
тичне питання для нашої країни. Тому 
багато хто з нас прийняв українське 
громадянство, багато тут працює. За 
Україну б’ються та віддають свої жит-
тя багато грузинських офіцерів. Тому 
я готовий і сам у цьому взяти участь. 
Але грузини не будуть тут затриму-
ватися надовго. Думаю, півтора року 
максимум. 

Я грузинський політик, але на час 
боротьби з корупцією в Україні я гото-
вий не займатися ні грузинською полі-
тикою, ні тим більше українською. Це 
аполітичне питання, це питання ви-
живання вашої країни. Створення но-
вих передбачуваних правил для того, 
щоб формувати зовсім нові відносини 
у цій потенційно найцікавішій країні 
Європи. 

Важливо, щоб Антикорупційне 
бюро отримало можливість працюва-
ти, щоб не було штучних обмежень і 
політичних замовлень, щоб воно було 
віддалене від усяких політичних ін-
тересів і дійсно працювало на країну. 

У мене вже була розмова на цю тему 
з Президентом Порошенком. Він чу-
дово розуміє, що потрібно щось ради-
кально змінювати. Практично всі учас-

ники політичного процесу розуміють, 
що треба щось міняти. 

Звичайно, будуть перешкоди, та 
ми їх подолаємо. Головне — здолати 
інерцію, відчуття, що це все для галоч-
ки, як це було раніше, десятиліттями. 
Ми повинні зробити це не для Заходу, 
не для власного блага, а для країни. 

Ми, природно, не шукаємо гро-
шей, не шукаємо кар’єру, а шукаємо 
результат. Я не буду прикидатися, що 
якщо тут працюватиме тридцять гру-
зинів, то цим ми вам допоможемо. Не 
буде так. 

Ніхто в світі ніколи не говорив 
стільки на захист України, як я. За-
вжди буду захищати Україну. Це фун-
даментальне питання. Але одночасно 
я не виправдовуватиму вас. Якщо тут 
нічого не станеться, я не казатиму, що 
щось відбувається. Поки що ми на са-
мому початку цього серйозного руху. 

ПРО ТЕ, ЯК РОБИТИ ФЕРМЕРІВ 
ІЗ ПРОКУРОРІВ 

Першочергово Україні потрібно 
позбутися людей, які ніде не пра-
цюють, окрім прокуратури, міліції, 
місцевої влади, міністерств, і які при 
цьому дуже багаті, або їхні дружини 
багаті, їхні сини. Ось і все. 

Ви мали прокуратуру, керівники 
якої були ще й відомими бізнесмена-
ми. У нас те ж саме було. Наш проку-
рор був головним землевласником у 
Грузії. Потім ми його зняли. Він став 
дуже успішним фермером. Він себе 
очистив і продовжував бути тільки 
фермером. Щось подібне треба роби-
ти і тут. 

Важливо, щоб посадові особи в тих 
органах, де легко робляться гроші, — у 

фінансах, економіці, прокуратурі — в 
жодному разі не були багаті. 

Один азербайджанський бізнес-
мен, мій знайомий, приїхав в Україну, 
тому що один впливовий прокурор до 
цього позичив у нього $7 млн. Йому 
хотілося отримати їх назад. Прокурор 
почав розповідати, що у нього поки 
грошей немає, але є нові землі, які він 
зараз забирає. І що він готовий йому 
дати землі. 

СИСТЕМА ЗАГИНУЛА. ЇЇ ТРЕБА 
ПОВНІСТЮ СКАСОВУВАТИ 

Зараз практично ніхто з посадових 
осіб у Грузії не багатий. Перший прин-
цип багатства — гроші та влада мають 
бути роздільні. Це дуже важливо. Для 
цього і створюється Антикорупційне 
бюро. 

Не можна однією рукою будувати 
собі будинок, а іншою — місто. Або 
ти будуєш міста, мости, автобани, ку-
рорти, або в тебе є свій готель і свій 
ресторан. Грузія — туристична країна, 
для нас це актуально. У жодного мого 
родича немає жодного готелю, жодно-
го ресторану, в той час як у Грузії при 
мені було побудовано десятки тисяч 
ресторанів і тисячі готелів. Усе дуже 
просто. Був би в мене хоч один готель 
або у когось із моїх родичів — решта б 
не побудувала. 

Зараз в Україні найкращий парла-
мент із тих, що у вас коли-небудь були. 
Він нагадує мені парламент 1990-х ро-
ків у Грузії, коли люди вперше потра-
пили туди, хотіли щось хороше зро-
бити, але ще не мали конкретних ідей. 

ПРО ТЕ, КОЛИ ВСЕ ПОЛЕТИТЬ 
ДО БІСА 

Якщо в Україні нічого не змінить-
ся, все полетить до біса через чотири–
шість місяців. В України дуже мало 
часу. Всі дійшло до ручки. 

Я навіть не кажу про те, що у Путі-
на мета дуже чітка: наступати все далі, 
розвалити фронт, «трясти» Київ через 
економічні важелі, а потім послати вій-
ськові угруповання, зробити дестабілі-
зацію, а може, й переворот. Усе це чітко 
розписано. Буквально всі розуміють, 
до чого це все може призвести. Якщо 
через три роки тут буде, як раніше, ми 
будемо вважати, що диво сталося — 
Україну врятували. 

Тетяна КОЗАК
«Новий час» 

Ця публікація — фрагмент про-
мови, з якою екс-президент Грузії Ми-
хайло Саакашвілі виступив у Києві 
9 лютого під час зустрічі з представ-
никами українського бізнесу, організо-
ваної Європейською бізнес-асоціацією. 

Чиновників, які розкрадають 
держкошти, у воєнний час тре-

ба судити не за казнокрадство, а за 
зраду Батьківщині. Це відзначив мі-
ністр охорони здоров’я Олександр 
Квіташвілі. 

«Рівень корупції, який є в країні, 
вже не той, коли можна п’ять чоло-
вік посадити і все виправиться. Це 
не означає, що не треба садити каз-
нокрадів. Навпаки, я щиро вважаю, 
що сьогодні людину, яка краде гро-
ші у держави, — не має значення, в 
медичній сфері чи оборонній — в 
будь-якій, — треба судити не за каз-
нокрадство, а за зраду Батьківщині. 
Країна перебуває у стані війни, й усі 
ці гроші вкрадені у військових або 
в обороноздатності країни. Це ка-
тастрофа, за це слід садити, садити 
і садити», — сказав Квіташвілі, до-
давши, що це зможе вирішити про-
блему лише частково. 

«Ми маємо таку систему бю-
рократії, яка дозволяє чиновни-
кам приймати рішення, виходячи з 
власних або корисливих, або неко-
рисливих інтересів, тому що немає 

нормальних і зрозумілих правил 
гри. Якщо цього не міняти, то всі ці 
арешти будуть тільки напоказ, але 
реально в довготривалій перспекти-
ві на систему не вплинуть. Це треба 
робити паралельно — по-іншому не 
вийде», — підкреслив міністр. 

Відомості.інфо

№8 (750) 

26 лютого - 4 березня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Київ надіслав Берліну ноту протесту через зустріч «лівих» 
із Захарченком у Донецьку 

Соціальна напруга в Україні 
зростатиме 
У 2015 році соціальна напруга серед бідних верств 
населення лише зростатиме. Про це розповіла 
директор Інституту демографії та соціальних до-
сліджень ім. М. Птухи Елла Лібанова. За її словами, 
соціальна напруга в країні зростатиме в першу 
чергу серед сільського населення. Експерт спрог-
нозувала «нові соціальні виступи людей через 
несправедливість на роботі та недосконалу роботу 
правоохоронних органів». 

982 
стільки тисяч залізничних 
квитків із початку року 
пасажири зарезервували та 
оформили через Інтернет. У 
січні інтернет-продаж стано-
вив 20% від загальної кіль-
кості реалізованих квитків. 
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Посольство України в Берліні наді-
слало ноту протесту німецькому 

міністерству закордонних справ че-
рез зустріч двох німецьких депутатів 
від Лівої партії з ватажком так званої 
«ДНР» Олександром Захарченком. 

Таку інформацію підтвердив реч-
ник німецького МЗС у п’ятницю, 
20 лютого, повідомляє інформагент-
ство AFP. 

«Таким чином ми висловлюємо 
своє занепокоєння тим, що під час ні-
бито гуманітарної акції було висловле-
но підтримку терористам», — пояснив 
посол України в ФРН Андрій Мель-
ник у коментарі німецькій газеті Der 
Tagesspiegel. 

Дипломат розкритикував і той 
факт, що німецькі депутати потрапи-

ли на окуповану територію України з 
Росії. 

«Обидва депутати порушили сво-
єю поїздкою наші закони», — конста-
тував Мельник. 

Він нагадав, що іноземним гро-
мадянам не дозволяється перетинати 
ділянки кордону, які не контролює 
українська сторона. Тому німецьким 
депутатам загрожує заборона на в’їзд 
в Україну. 

Німецькі народні обранці від опо-
зиційної Лівої партії Вольфганг Герке 
та Андрій Гунько разом із депутатом 
Держдуми РФ від Ростовської області 
комуністом Володимиром Бессоновим 
відвідали минулого тижня Донбас. 

Метою своєї подорожі вони нази-
вають передавання гуманітарної допо-

моги для лікарень. 
Однак у Донецьку німецькі депута-

ти, за їхніми твердженнями, зустріли-
ся з лідером самопроголошеної «ДНР» 
Олександром Захарченком. 

У Нацбанку розтратили 600 млн грн 
пенсійних заощаджень 

Події

Британські лорди звинуватили 
ЄС у недооцінці російської 
агресії 
Комітет у справах ЄС британської палати лордів вважає, 
що Лондон не показав себе «досить активно або поміт-
но» у справі вирішення кризи в Україні, передає «ВВС 
Україна». На думку лордів, Європа «як у сні» увійшла в 
цю кризу. Брюссель занадто довго вірив, що Росія пере-
буває на шляху демократичних змін. 

Михайло СААКАШВІЛІ: 

Служба безпеки відкрила кри-
мінальні провадження за фак-

тами фінансових зловживань у не-
державному пенсійному фонді НБУ 
на 600 мільйонів гривень. Про це 
повідомляється на сторінці СБУ у 
Facebook. 

«Посадовці фонду розробили 
протиправну схему розтрати коштів 
установи, перевівши на рахунки ко-
мерційних структур понад 600 міль-

йонів гривень. Гроші спрямовува-
лися на придбання цінних паперів 
емітентів, які мають усі ознаки фік-
тивності», — сказано у повідомлен-
ні. 

Зокрема, встановлено, що про-
тягом 2013–2014 років співробіт-
ники пенсійного фонду придбали 
на фондовій біржі «Перспектива» 
облігації ТОВ «Ековіте» на загальну 
суму понад 77 мільйонів гривень. 

«Зловмисники достовірно знали 
про неліквідність цих цінних папе-
рів, адже особисто контролювали 
діяльність «Ековіте». У подальшому 
отримані кошти були легалізовані 
через низку підконтрольних шахра-
ям приватних підприємств», — на-
полягає СБУ. 

Згідно з повідомленням, у ре-
зультаті значних фінансових втрат 
зазнали понад 10 тисяч працівників 
НБУ–учасників недержавної про-
грами пенсійного забезпечення. 

Олександр КВІТАШВІЛІ: 

Якщо в Україні нічого не 
зміниться — все полетить до біса 

Дочка есесівця Мюллера присоромила 
німців за потурання «фюреру Путіну» 

Казнокрадів треба судити за держзраду 


