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Атака на правову державу і
громадянське суспільство в Польщі
– дискусія в рамках конференції
ОБСЄ HDIM 2017
13.09.2017 на Національному стадіоні у Варшаві в рамках міжнародної конференції
2017 Нарада ОБСЄ з питань виконання зобов'язань у галузі людського виміру, що являє
собою захід Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, нами була організована
панельна дискусія, присвячена атаці на правову державу і громадянське суспільство в
Польщі. Вона була пов'язана з нещодавніми протестами на захист конституції і розподілу
влади (незалежності судів і суддів), а також з безпрецедентним тиском з боку чинного
уряду на недержавні організації, які критично ставляться до нинішньої влади і діяльності її
представників.
В ролі гостей у заході взяли участь представники дипломатичних місій, адвокатських кіл,
діячі громадських рухів і неурядових організацій, журналісти, а також директор Мирослав
Врублевський з бюро омбудсмена.
Дискусію вела Анна Дриянська з редакції naTemat.pl. Проблеми з законністю в Польщі після
подвійних виборів у 2015 році коротко описав Станіслав Закрочимський з Варшавського
університету/Журнал Контакт, а учасниками дискусії були:
- Кшиштоф Лозинський (Комітет захисту демократії),
- Войцех Кінасевич (Громадяни РП),
- Мацей Слюсарек (Окружна Рада адвокатів у Варшаві),
- Бартломей Е. Новак («Новочесна» [«Nowoczesna»]),
- Дагмара Хмілевська (Pulse of Europe),
- Анна Карашевська (Асоціація «Конгрес Жінок»),
- Бартош Крамек (Фундація «Відкритий Діалог»).

Також висловлюємо подяку представникам Громадянської демократії ОДнова, Кампанії проти
гомофобії, Фонду ФГР (Форум громадянського розвитку), Феміністичній ініціативі,
Гельсінському Фонду з Прав Людини, Фонду Фемінотека, Партії Зелених, Громадянській
платформі, спільноті Вільні суди, БДІПЛ (ОБСЄ), а також членам редакції Польського
агентства преси, Політики, Газети виборчої і Onet, агентству East News та іншим гостям, на
яких ми могли розраховувати. На заході були присутні понад 60 осіб, а панельна дискусія
стала одним з найбільш широко представлених паралельних заходів конференції HDIM у
цьому році.
Представники ж правлячих урядових кіл, в зокрема Канцелярії Прем’ер-міністра,
Міністерства внутрішніх справ і адміністрації

і МЗС, незважаючи на запрошення, так і не з'явилися на заході. Цього разу шансу на
«відкритий діалог» з «іншою стороною» не було.
Крім основних проблем, з якими стикаються організації, ми обговорювали і те, як реагувати
на нинішню ситуацію – як в Польщі, так і в рамках міжнародного форуму.
Координацією підготовки до заходу займався Томаш Шипула. Це його особистий успіх.
Висловлюємо подяку за фото Марті Богданович псевдонім Мандрівниця (Spacerowiczka), і
Катажині Пежхалі.
Переглянути повну галерею
Дивитись:
1. Заява Фундації «Відкритий Діалог» від 21.07.2017 щодо руйнування верховенства права
в Польщі
2. Заява щодо рішення Президента Республіки Польща від 24.07.2017 про судову реформу
3. Інформація про безпрецедентні напади на громадські організації у Польщі
Читати також:
Крамек в програмі «Dryjańska naTemat»: Ми повинні захищатися від знищення
недержавних організацій. Ми бачимо це по Росії
Krytyka Polityczna: Фундація «Відкритий Діалог» під прицілом проурядових ЗМІ
Фундація «Відкритий Діалог» в програмі «Зараз Я!»: Ми відчуваємо тиск. Це –
порушення прав людини
Портал «Віртуальна Польща» про цькування Фундації «Відкритий Діалог» з боку ЗМІ і
уряду
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