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Wilno, 24 listopada 2013
do Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie
Sytuacja, jaka powstała wokół podpisywania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, zaowocowała całkowicie
nowymi wyzwaniami dla procesu stowarzyszeniowego. Państwa członkowskie Partnerstwa Wschodniego oraz Unii
Europejskiej, które planowały prace, uwieńczone podpisaniem umowy stowarzyszeniowej, nie wzięły pod uwagę
kilku aspektów zarówno wewnętrznych, jak i geopolitycznych, które mogły utrudnić podpisanie umowy. Dynamika
ta jest rezultatem różnych priorytetów, braku konsolidacji ukraińskiej elity politycznej, brutalnego szantażu ze strony
władz Rosji oraz niewystarczającej uwagi poświęcanej temu problemowi przez niektórych polityków UE.
Wierzymy, że winić za zaistniałą sytuację należy również brak współpracy pomiędzy aktywistami społeczeństwa
obywatelskiego a politycznymi liderami państw Partnerstwa Wschodniego. Politycy, którzy pracowali nad umową,
nie prowadzili konsultacji z niezależnymi ekspertami oraz liderami społeczeństwa obywatelskiego w procesie
kształtowania opinii publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego. Apelujemy o stworzenie odpowiednich
warunków oraz kanałów strategicznej komunikacji pomiędzy intelektualistami i politykami z różnych państw
Partnerstwa Wschodniego.
Obecność setek tysięcy ludzi na ulicach, zarówno w Ukrainie, jak i na całym świecie wymownie pokazuje, że nikt
nie może powstrzymać Ukrainy na drodze do UE.
Konferencja wileńska wyraża swoją solidarność z ukraińskim społeczeństwem i wzywa prezydenta Ukrainy oraz jej
rząd do wznowienia przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej na zbliżającym się szczycie UE w
Wilnie. Sukces Ukrainy stworzyłby znakomity przykład dla innych państw Partnerstwa Wschodniego oraz byłby
inspiracją dla całej europejskiej rodziny.
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