




Translation into Ukrainian by members of Ukrainian American Bar Association 

 

Шановний пане Пазуняк, шановний пане Смородський, 

 

Я вдячний Вам за лист від 26 липня 2012 року щодо Закону України «Про засади 

державної мовної політики» (Мовний Закон) та за те, що звернули мою увагу на відкритий 

лист, опублікований Координаційною радою з питань захисту української мови, створеної  

при Київській міській організації товариства «Меморіал». 

 

Вам, очевидно, відомо, що я протягом певного часу займався питанням мовної політики в 

Україні. У 2010 та  в цьому році на прохання спікера Верховної Ради України Володимира 

Литвина я надав детальні юридичні висновки щодо двох останніх проектів мовного 

закону. Незважаючи на те, що ці висновки мають конфіденційний характер, елементи їх 

змісту широко використовуються різними сторонами, зокрема й українськими ЗМІ, у 

палкій дискусії щодо мовної політики. 

 

Під час свого останнього візиту до України, якій тривав з 24 по 26 липня 2012 року та 

засідань, які я провів із зацікавленими сторонами, я ще більше переконався у правильності 

моєї оцінки щодо нещодавно прийнятого мовного закону, розробленого депутатами 

Колісниченком та Ківаловим. Як я вже повідомляв своїм співрозмовникам, так само як і 

представникам ЗМІ, я вважаю, що підхід до мовної політики, викладений в цьому 

Мовному законі, викликає глибокі протиріччя та, ймовірно, призведе до подальшої 

поляризації суспільства. Насправді, політика надання російській мові неспівмірних 

переваг і водночас відмова від заходів  заохочення до вивчення чи вживання української 

мови на значній частині території України створює потенційну загрозу для цілісності 

держави. 

Крім того, я стурбований очевидними процесуальними порушеннями під час прийняття 

закону. Зокрема, відмова розглядати будь-яку з двох тисяч поправок, внесених до 

законопроекту, свідчить про небажання парламентської більшості вступати у діалог та 

знаходити компроміс щодо цього важливого закону. Я також застеріг представників 

влади, що пристрасті навколо мовного закону у нинішній передвиборчій атмосфері 

можуть призвести до швидкої ескалації напруги. Я закликав усі сторони розпочати 

ґрунтовний діалог з питань, порушених цим законом, та знайти прийнятний для всіх 

компроміс. Зважаючи на те, що такий діалог буде важко провести у нинішній 

передвиборчій ситуації, я радив представникам влади не робити поспішних кроків та 

призупинити процес до закінчення виборчої кампанії. На жаль, мої поради не були взяті 

до уваги, бо незабаром після того Президент Янукович підписав цей закон. 

 

Я Вас запевняю, що я і надалі продовжуватиму займатися цим питанням та ділитися 

своїми думками в межах моїх повноважень. Зокрема, я відстежуватиму ситуацію, що 

розгортатиметься навколо цього закону та його введення в дію, а також слідкуватиму за 

діяльністю Робочої групи з питань мовної політики, про створення якої повідомив 

Президент. Я також  закликаю Асоціацію Українських Правників Америки та інші 

громадські організації не залишати це питання поза увагою. 

 

 

З повагою, 

 

Кнут Воллебек, 

Верховний комісар у справах нацменшин 


