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Фундація обговорила дотримання
прав людини в Казахстані на
засіданні ЄП та у Раді Європи
У період з 14.02.2017 по 16.02.2017 делегація від Фундації «Відкритий Діалог» була
присутня на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі. Метою візиту
було обговорення поточної ситуації у сфері політики, економіки та дотримання прав
людини в Казахстані – планів Президента Нурсултана Назарбаєва щодо «передачі
повноважень» таекономічного «розвитку»; переслідуванняжурналістів таблогерів,
нафтовиків тапротестувальників проти земельної реформи, а такожполітичних
переслідувань осіб, які критикують казахстанський режим за кордоном.
Участь Мухтара Аблязова – опозиційного казахстанського політика, біженця, бізнесмена та
особистого ворога Президента Назарбаєва, звільненого з французької в’язниці, де він
перебував під арештом і де йому загрожувала екстрадиція – також стала приводом висловити
подяку членам Європейського парламенту за їхню допомогу. У грудні 2016 р. Вищий суд
Франції – Державна рада (Conseil d'État) – відмовила у видачі опозиціонера Росії й Україні,
які безпідставно вимагали видачі Аблязова на запит Казахстану в 2013 р. Аблязова
заарештували у Франції 31.07.2013. Понад 50 членів Європейського парламенту висловили
свою підтримку у справі пана Аблязова і його колишніх колег або членів сім’ї, яких
переслідували по усій Європі та в США. Ця підтримка забезпечила переслідуваним різні
форми захисту (політичний притулок, статус біженця і міжнародний захист).
Після ділового сніданку, який проводили члени соціал-демократичної (СД) фракції
Європейського парламенту Мар’ю Лаурістін (Естонія), Маді Дельво (Люксембург) і Джулі Уорд
(Велика Британія), делегація провела низку двосторонніх зустрічей з членами інших великих
політичних груп і казахстанських комітетів і делегацій, які працюють у сфері прав людини:
Тунне Келамом (Естонія, Європейська народна партія), Томашем Здеховським (Чеська
республіка, ЄНП), Ізмаїлом Ертугом (Німеччина, СД), Казімежем Міхалом Уяздовським
(Польща, Європейські консерватори і реформісти) та Петрасом Ауштрявічюсом (Литва,
Альянс лібералів та демократів за Європу). Крім того, Фундація «Відкритий Діалог», Мухтар
Аблязов і його дочка Мадіна Аблязова зустрілися з головою Підкомітету з прав людини
П’єром Антоніо Панцері (Італія, СД), головою Підкомітету з оборони і безпеки Анною Фотигою
(Польща, ЄКР), головою Комітету з юридичних питань Павелом Свободою (Чеська республіка,
ЄНП), а також з колишнім головою Комітету з питань закордонних справ Ельмаром Броком
(Німеччина, ЄНП).
Завдяки чотириденній місії у Франції також з’явилася можливість зустрітися з офіційними
особами і дипломатами Ради Європи у Страсбурзі, а також з журналістами, які працюють в
Парижі.

Дивитися повну галерею
Нещодавні заяви міжнародних організацій та інших неурядових правозахисних організацій
стосовно дотримання прав людини в Казахстані доступні за посиланнями нижче:
Заяви для преси від членів Європейського парламенту Мар’ю Лаурістін, Маді Дельво і Джулі
Уорд (усі справи)
Комітет захисту журналістів (справа Жанболата Мамая)
Репортери без кордонів (справа Жанболата Мамая)
Freedom House (справа Жанболата Мамая)
Human Rights Watch (справа Аміна Єлеусінова і Нурбека Кушакбаєва)
Amnesty International (справа Макса Бокаєва і Талгата Аяна)
Human Rights Watch (справа Макса Бокаєва і Талгата Аяна)
Freedom House (справа Макса Бокаєва і Талгата Аяна)
Фундація «Відкритий Діалог» (справа Анатолія Погорєлова, Романа Солодченка і Жаксилика
Жарімбетова)
Фундація «Відкритий Діалог» (справа Тетяни Параскевич)
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