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«Реформа Інтерполу: не зупинитися
на півдорозі» – нарада БДІПЛ ОБСЄ
щодо реалізації заходів з питань
людського виміру 2017 р.
15.09.2017 Фундація «Відкритий Діалог», спільно зDestination Justice, провела дебати на
тему «Реформа Інтерполу: не зупинитися на півдорозі». Цей захід відбувся у Варшаві, на
території Національного Стадіону (PGE Narodowy); він був приурочений донаради БДІПЛ
ОБСЄ з питань людського виміру.
Останні випадки зловживання Інтерполом у недемократичних державах (наприклад,
«червоний циркуляр», випущений Туреччиною, аби затримати німецького письменника
Догана Аханлі в Іспанії, а також інші подібні випадки у Росії, Молдові, Казахстані та
Азербайджані) свідчать про те, що нещодавні реформи Інтерполу слід остаточно і
невідкладно запровадити в життя.
Дозволивши зробити доповідь «Зловживання використанням системи Інтерполу: необхідні
більш суворі правові гарантії» у рамках своєї наради, Парламентська Асамблея Ради Європи
(ПАРЄ) тим самим висловила свою підтримку, дуже важливу для громадських організацій –
таких, як «Відкритий Діалог», – які уважно стежили за процесом реформ і нині закликають до
подальших покращень.
Переглянути повну галерею
Серед наших доповідачів виступали:
– Анна Урсакі, молдавська правозахисниця і адвокат, яка була вигнана з Молдови;
– Джаміля Аімбетова-Токмаді, дружина Муратхана Токмаді – казахстанського бізнесмена,
якого утримують у СІЗО Комітету національної безпеки Казахстану і примушують дати
неправдиві свідчення проти дисидентів;
– Юсуф Бініджі, колишній начальник поліції у Національному управлінні поліції Туреччини;
– Людмила Козловська, президент Фундації «Відкритий Діалог»,
– Єнджей Череп, аналітик Фундації «Відкритий Діалог».
Крім того, під час доповіді були продемонстровані відео-повідомлення від кількох жертв
зловживання Інтерполом, чиє правове становище або місцезнаходження не дозволяє їм
виїжджати:
- Ахмед Закаєв, колишній віце-прем'єр і прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, який
отримав політичний притулок у Великобританії;
- Анатолій Погорєлов, Казахстан, колишній співробітник БТА Банку, що знаходиться під
загрозою екстрадиції з Об'єднаних Арабських Еміратів;
- Ян Андрєєв, колишній глава Тутаєвського району Ярославської області (Росія);

- Лейла Храпунова, рідні якої знаходяться під загрозою екстрадиції через відкриту підтримку,
яку вони виявляли сім'ї відомого дисидента Мухтара Аблязова;
- Лейла Юнус, відома азербайджанська правозахисниця і політична біженка;
- Сільвія Паломба, голова правозахисної організації «Destination Justice».

Читайте наші звіти:
1. «Реформа Інтерполу: не зупинитися на півдорозі»
2. «Справа Муратхана Токмаді»
Дивіться також:
Звернення жертв «червоних повідомлень» – відео
Vocal Europe: «Monday talk» з Людмилою Козловською про те, як автократичні режими
зловживають Інтерполом
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