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24 лютого 2014.    Адміністрації сайту  
Спілки українців у Португалії 
 

Копія: Посольству України в Португалії 

 

Підтрумуємо міропромства, що пройшли 23 лютого ц.р в багатьох містах 
Португалії по вшануванню пам'яті загиблих у кривавих зіткненнях на Майданах в 
Україні.  Глибоко сумуємо  з приводу  передчасної  смерті патріотів України та 
висловлюємо щирі співчуття рідним,близьким і друзям загиблих. 

Але не  можемо залишати без уваги рішення Євромайдану в Лісабоні, яке 
стосується співробітників Посольства України в Португалії. 

Адже мова йде не тільки про українських дипломатів, але й про громадян 
України, які поряд з нами багато і наполегливо працюють для того, щоб наша держава 
стала повноправним суб’єктом європейської сім’ї, і завдяки зусиллям яких Уряд 
Португалії послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення українського народу. І з 
самого початку працівники посольства стояли і стоять за асоціацію з ЄС. Згадаймо 
лише, яка величезна робота була проведена ними в період підготовки листопадового 
саміту у Вільнюсі.  

Не в останню чергу саме завдяки високопатріотичній позиції співробітників 
Посольства сьогодні ми відчуваємо себе повноцінними українцями, а не другорядними 
мігрантами-заробітчанами, яких довгий час вважали такими, що недостойні бути 
запрошеними на заходи нашої дипустанови. Дипломати в значній мірі сприяли 
поширенню бачення нашого народу, як носія і спадкоємця великої культурної 
спадщини нашої країни, яка володіє потужним технологічним потенціалом.  

Саме за діяльності цього складу Посольства відбулися такі масштабні заходи як 
святкування 20-річчя Незалежності в монастирі Ієронімітів та безпрецедентної за своїм 
форматом та рівнем присутності португальських посадових та духовних осіб 
поминальної служби з нагоди 80-х роковин Голодомору - геноциду в Україні.  

Саме за цього складу Посольства були вперше встановлені прямі зв’язки між 
Івано-Франківщиною та Алгарве, Харковом та Порту, Кіровоградом та Брагою, 
Кримом та Мадейрою. 

Саме це Посольство стояло за реалізацією першого в історії двосторонніх 
відносин виробничого контракту - будівництва українськими підприємствами 
плавучого доку на замовлення одного з португальських суднобудівних підприємств. 

Останнім прикладом самовідданої роботи дипломатів є погодження з 
португальською стороною та облаштування достойного місця для спорудження в 
Лісабоні пам’ятника Тарасу Шевченку. 

Невже чітку налаштованість Посольства на об’єднання, а не на розбрат всередині 
громади слід вважати зрадою інтересів українців?! Невже неодноразові спроби 
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дипустанови об’єднати нас - таких різних, не навколо конкретних представників 
української влади, а навколо нашої мови, культури та поняття приналежності кожного з 
нас до рідної України слід трактувати як непатріотичні? 

Чи комусь хочеться попіаритися, плюндруючи дипломатів, заробляючи на цьому 
дешевий  політичний авторитет?  

До речі, напередодні, 22 лютого, голова тієї ж асоціації в інтерв’ю 
португальському телебаченню розказував, як він гарно ставиться до росіян... 

Дипломати - це державні службовці, яким заборонено мати партійну 
приналежність, а їхні дії продиктовані загальноприйнятними нормами міжнародних 
стосунків. І в цьому плані ми чуємо виключно позитивні відгуки про діяльність наших  
дипломатів з боку португальських посадовців та пересічних громадян Португалії. 

Усім освіченим людям зрозуміло, що сила країни і нації тісно пов’язана з 
наявністю у її державному апараті високофахових спеціалістів, якими не можна 
розкидатися.  То чим керувалися ті, хто приймав таке галасливе рішення, забуваючи, 
що зараз українські дипломати працюють в дуже непростих умовах, викликаних 
ситуацією в Україні, відчуваючи на собі всі незгоди, з якими стикаються наші брати і 
сестри в Україні?   
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