
From: Skaggs, Michael D <SkaggsMD@state.gov> 
Date: Sun, Dec 1, 2013 at 09:38 
Subject: Re: Fwd: President of United States of America, 
To: <telizhenko.andriy@gmail.com> 
 
 
Andrii, 
Again, thanks for the email. The ambassador has not shared with me what the position of the US 
government would be on such a statement, other than his message yesterday morning. 
As a Military Attache, I usually handle military matters such as defense cooperation and military 
diplomacy. 
I'm sure once you pass this statement to Ambassador Pyatt's political section, they will render a timely 
response. 
 
Best Regards, 
 
Mike 
 
LtCol Michael Skaggs 
Marine Attache 
US Embassy Kyiv, Ukraine 
  
From: Andrii Telizhenko [mailto:telizhenko.andriy@gmail.com] 
Sent: Saturday, November 30, 2013 08:01 PM FLE Standard Time 
To: Skaggs, Michael D 
Subject: Fwd: President of United States of America, 
  
 
 
 
 
This is the statement, it might be change a bit but thats how it will sound. Hope it 
is support at the Embassy  
 
President of United States of America, 
Congress of United States of America, 
Senate of United States of America 
 
We, people of Ukraine, appeal to you with request to support Ukrainian people in their 
standing for freedom, justice and democracy. 
 
The President of Ukraine Viktor Yanukovych proved that he is not the guarantor of 
constitutional rights and freedoms of citizens, freedom of choice and right for free 
expression. By savage repression of peaceful and non-violent civil actions he has 
proved that he will not stop against violence and bloodshed to keep his personal power 
on his way to establish dictatorship and restrict democracy. Now Viktor Yanukovych and 
his government don't represent majority of Ukrainian society and will not give up with 



their autocratic intentions. 
 
We, people of Ukraine, stand against violent actions in changing of ruling authorities. At 
the same time, it is obvious that implementing of people's will on changing of current 
authorities in a peaceful way is impossible. To avoid bloodshed and clash we need 
support of world society. 
 
We ask President, Congress and Senate of Unites States of America: 
1. To express clear support for striving of Ukrainian people for freedom and democracy. 
2. To claim repressions on peaceful citizens. 
3. To investigate thoroughly and impartially actions of Ukrainian authorities in money 
laundering, corruption, support of international organized crime and terrorism. 
4. To implement sanctions on Ukrainian officials responsible for illegal use of force 
against peaceful citizens. 
 
We rely on the world most powerful democracy in its support of democratic willings and 
hopes of Ukrainian people. 
 
Президенту  Сполучених Штатів Америки, 
Конгресу Сполучених Штатів Америки, 
Сенату Сполучених Штатів Америки, 
 
Ми, народ України, звертаємося до вас із проханням підтримати прагнення 
українського народу до свободи, справедливості і демократії. 
Президент України Віктор Янукович довів, що він не є гарантом конституційних 
прав і свобод громадян, свободи вибору та волевиявлення. Жорстоким 
придушенням мирних ненасильницьких виступів громадян він довів, що не 
зупиниться перед кровопролиттям задля збереження особистої влади, згортання 
демократії та встановлення диктатури. Сьогодні Віктор Янукович та його уряд не 
репрезентують більшість народу і не поступляться владою. 
Ми, народ України, виступаємо проти насильницьких дій для зміни влади. 
Водночас вже доведено, що реалізація волевиявлення громадян та зміна влади у 
мирний спосіб вже неможливі. Для запобігання кровопролиттю нам необхідне 
втручання світової спільноти. 
Просимо Президента, Конгрес та Сенат США: 
1. Висловити чітку підтримку прагненню українського народу до свободи і 
демократії. 
2. Засудити застосування сили до мирних громадян. 
3. Провести всебічне розслідування дій української влади щодо відмивання 
грошей, підтримки світового тероризму та міжнародної організованої злочинності. 
4. Запровадити санкції до посадових осіб України, які винні у незаконному 
застосуванні сили до мирних громадян. 
 
Сподіваємося, що найпотужніша демократія світу підтримає демократичні 
прагнення українського народу. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Отправлено с iPad 
 
 
-- 
Андрій Теліженко/Andrii Telizhenko 
Counsellor to the Deputy of Verhovna Rada 
Помічник-консультант Народного Депутата 
+380504467876 
telizhenko.andriy@gmail.com 
 
 
 
 
-- 
Андрій Теліженко/Andrii Telizhenko 
Counsellor to the Deputy of Verhovna Rada 
Помічник-консультант Народного Депутата 
+380504467876 
telizhenko.andriy@gmail.com 
 


