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Президенту Французької Республіки Франсуа Олланду 

Копія: Послу Франції в Україні Алену Ремі 

 

Заява: Просимо порушити питання про права людини в Казахстані 

Шановний пане Президенте! 

Нам стало відомо про Ваш візит у Казахстан, який відбудеться 5-го та 6-го грудня. У зв’язку з цим 

звертаємося до Вас із проханням не допомагати Нурсултану Назарбаєву у боротьбі з демократією шляхом 

мовчазної згоди із порушеннями прав людини у Казахстані та видачею опозиціонера Мухтара Аблязова в 

Україну та Росію – країн, де реформування системи правосуддя ще не відбулося, а корупційні чиновники не 

покарані. Цей візит майже припадає на річницю розстрілу мирних громадян у Жанаозені, що мав місце 16 

грудня 2011 року. 

Придушення мирного протесту нафтовиків остаточно показало авторитарну сутність незмінного президента 

Казахстану. Після подій у Жанаозені громадянське суспільство Казахстану зазнало значних переслідувань. 

Опозиційна партія «Алга!» та опозиційне об’єднання «Халик Майдани» були визнані екстремістськими. 

Були закриті видання «Взгляд» і «Республика», які критикували владу. Було репресовано профспілкових 

лідерів, журналістів і представників організацій демократичного спрямування. 

Ми стурбовані тим, що саме Франція стала країною, яка має намір видати казахстанського опозиціонера 

Мухтара Аблязова в Росію чи Україну. Даний екстрадиційний запит є результатом співпраці авторитарних 

держав і містить вагому політичну складову. Незалежні ЗМІ неодноразово вказували на те, що Україна 

подала цей запит з ініціативи Казахстану. Його метою є передача опозиціонера казахстанській владі. В 

Казахстані Аблязову загрожують тортури, каральна психіатрія, а можливо і насильницька смерть. За 

фабрикацією справи стояли спецслужби Назарбаєва, які керували процесом за посередництва юридичної 

фірми «Ілляшев і партнери» – представника БТА Банку в Україні.  

Контакти з Мухтаром Аблязовим ставали підставою для кримінального переслідування опозиціонерів, яких 

звинувачували у закликах до повалення конституційного устрою, розпалюванні соціальної ворожнечі та 

участі в організованій злочинній групі, яку нібито очолював Аблязов.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що у березні 2014 року Міністерство юстиції Чеської Республіки прийняло 

рішення про неприпустимість видачі в Україну та Росію Тетяни Параскевич, яку також було обвинувачено у 

справі БТА банку. 

На нашу думку, лідер європейської країни не повинен обмінювати цінності, за які проливалася кров 

французької нації, на тимчасові вигоди від співпраці з диктатором. 

 У зв’язку з тим, що в Казахстані неодноразово виявлялися порушення прав людини; 

 зважаючи на те, що Російська Федерація є порушником прав ув’язнених, а її система правосуддя є 
повністю залежною від авторитарного режиму Путіна;  
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 враховуючи, що Україна не здійснила реформу органів прокуратури, не провела люстрацію в 
правоохоронних органах, а осіб, причетних до переслідувань і убивств активістів Майдану в 
листопаді 2013 - лютому 2014 року не було покарано. 

просимо Вас:  

 на зустрічах із президентом Нурсултаном Назарбаєвим порушити питання про ситуацію з правами 
людини в Казахстані на прикладі лідера партії «Алга!» Володимира Козлова, правозахисників 
Вадима Курамшина і Зінаїди Мухортової, поета Арона Атабека та співзасновника партії 
«Демократичний вибір Казахстану» Мухтара Джакішева; 

 зупинити екстрадицію Мухтара Аблязова із Франції до Росії та України, де йому загрожують 
тортури та депортація в Казахстан; 

 сприяти демократичним перетворенням на території колишнього СРСР і не підтримувати 
диктаторські режими Казахстану та Росії.  

05.12.2014 

Заяву підписали:  

1. Людмила Козловська, президент 

                                    Фундації «Відкритий діалог»  

2. Олександра Матвійчук, Голова правління  

                                     Центру Громадянських Свобод  

3. Тетяна Печончик, керівник  

                                      Центру інформації про права людини  

 


