БРАТТЯ І СЕСТРИ!
СЕЛЯНИ І ГОРОДЯНИ! ЮНІ І ДОРОСЛІ!
ВІЙСЬКОВІ І ЦИВІЛЬНІ! МАТЕРІ І ДІТИ!
Антинародним олігархічним силам в Україні не терпиться узаконити
злочинну торгівлю українськими чорноземами. Проте введення в дію закону про
ринок землі №9001 для українців означатиме катастрофу, порівняно з якою
Чорнобиль – дитячий лемент. Ринок землі – вигадка ворогів роду людського!
Озвірілий олігархічний агробізнес знищує село і селянина, який йому не
потрібен, бо все виконує техніка. Знищує землю, перетворюючи її, за допомогою
агресивних агро технологій, на пустелю. Знищує міське населення за допомогою
продуктів харчування насичених хімією та ГМО. Це масовий геноцид, в
результаті якого вже знищена значна частина населення планети. Досить
ознайомитись зі станом речей у таких країнах, як Аргентина, Чилі, Індія тощо, де
вже працює ринок землі. Там мільйони селян нахабно зігнані зі своїх земель,
вимушені тинятись, як бомжі, в містах, не маючи жодних засобів існування. Сотні
тисяч селян і фермерів кінчають життя самогубством. Шириться і могутнішає
масовий громадянський рух безземельних… Але їм уже пізно, а нам ще ні. Адже
для України ринок землі також означатиме знищення державності та підґрунтя
нації, бо в кого Земля, той господар, бо село – живий корінь народу.
Кожна мисляча людина розуміє – ЗЕМЛЕЮ ТОРГУВАТИ НЕ МОЖНА!
ЗЕМЛЯ – НАША МАТИ! Жодна з релігій світу не дозволяє торгувати землею. А
селянин, в якого є пай, і він не може його обробити, хай продасть його одинєдиний раз, за ринковою ціною, Українській Державі. А Держава, з вини якої
створена нинішня божевільна земельна ситуація, заплативши селянину ринкову
ціну, нехай передасть його пай його ж громаді у вічне користування. Держава
зобов’язана забезпечити кожній громаді право на користування та розпорядження
рідною землею в межах громади. Земля повинна мати не «ефективного власника»,
який нещодавно так «ефектно» розвалив промисловість, а дбайливого господаряхлібороба. МИ ЗАКЛИКАЄМО ВСІХ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ, МОВИ СПІЛКУВАННЯ, ЧИ ВІРОСПОВІДАННЯ, КОМУ
ДОРОГЕ ВЛАСНЕ ЖИТТЯ, ЖИТТЯ РІДНИХ МАТЕРІВ ТА БАТЬКІВ,
ЖИТТЯ РІДНИХ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ НЕ ДОПУСТИТИ РОЗПРОДАЖУ
РІДНОЇ ЗЕМЛІ! Ми повинні будь-якими методами примусити ВР законодавчо,
навіки-вічні вилучити з Земельного Кодексу всі розділи, статті та параграфи, які
оголошують орну землю, корисні копалини, водні та лісові ресурси товаром.
В кожному обласному центрі, в кожному місті та містечку, в кожному селі
або хуторі потрібно створити дієздатні КОМІТЕТИ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ.
На виборах підтримаймо тільки ті партії і тих кандидатів, які категорично проти
торгівлі землею. ВІДКИНУВШИ ВСІЛЯКІ ПОЛІТИЧНІ, МІЖКОНФЕСІЙНІ,
МОВНІ ЧИ ІДЕОЛОГІЧНІ СУПЕРЕЧКИ, ЗАКОН ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ №9001,
МУСИМО БУДЬ ЯКИМ ЧИНОМ ЗАБЛОКУВАТИ І СКАСУВАТИ!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! РІДНА ЗЕМЛЯ, АБО СМЕРТЬ!
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ.
т. (044) 501 78 72, e-mail: farmasuk1@ukr.net
Закликаємо кожного максимально розмножити і розповсюдити дану відозву!
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