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 Варшава, 06.03.2017 

 

ФУНДАЦІЯ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ»: ВІДПОВІДЬ НА КОМПРОМЕТУЮЧУ КАМПАНІЮ НІБИТО 
«НЕЗАЛЕЖНОЇ» КАЗАХСТАНСЬКОЇ НЕУРЯДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Пані Баллі Мажец нещодавно направила до Фундації «Відкритий Діалог» та депутатів, з якими 
ми зустрічалися під час страсбургського тижня у лютому 2017 р., електронного листа на тему 
«Справжня опозиція не має нічого спільного з Аблязовим». У своєму листі пані Мажец 
висловила сумнів щодо політичного контексту справи Мухтара Аблязова і БTA банку, 
стверджуючи, що пан Аблязов підкупив політиків та журналістів за посередництва своїх 
«найманців», щоб вони підтримували його справу. Вона також стверджує, що пана Аблязова 
слід вважати не «дисидентом», а «шахраєм», який використав «6 млрд долл, вкрадених у 
казахстанського народу» для залучення неурядових організацій та ЗМІ з метою висвітлення 
справи як політичного протистояння, ініційованого режимом Назарбаєва. У тому листі також 
вказано на інші ймовірні неточності, що стосуються діяльності Аблязова та його співробітників, 
але не наводяться жодні достовірні джерела або основи для таких тверджень. 

У зв’язку з наклепницькими звинуваченнями, висунутими пані Мажец, зокрема щодо Фундації, я 
хотіла б роз’яснити нашу позицію з цього питання. 

По-перше, звіти щодо фінансів та діяльності Фундації, а також щодо її доходів доступні для 
ознайомлення на нашому сайті ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ. Фінансові звіти Фундація періодично 
надає до податкових органів та Міністерства закордонних справ Республіки Польща у цілковитій 
відповідності до чинного законодавства.  

По-друге, безпідставні обвинувачення в тому, що Фундація є «найманцями» Аблязова, – це просто 
частина більш широкої наклепницької кампанії, котра завдала збитку колишній незалежності та 
іміджу Фундації. Внаслідок цих необ’єктивних заяв Фундація неодноразово втрачала можливості 
співпраці і фінансування. Фундація стала жертвою численних наклепницьких пропагандистських 
нападів та відкритих погроз у зв’язку з її кампанією на захист демократії, верховенства закону і 
прав людини в Казахстані, Росії та Україні (просимо ознайомитися з нашими заявами з цього 
питання ТУТ і ТУТ). 

Пані Мажец ось вже декілька років значною мірою бере участь у цій діяльності. 06.10.2016 
Фундація «Відкритий Діалог» заключила угоду з «Wprost» у справі, розпочатій за позовом Фундації 
«Відкритий Діалог» проти цього тижневика у зв’язку з публікацією в лютому 2014 р. матеріалу 
стосовно ймовірних зв’язків Фундації з «олігархом з Казахстану» (паном Аблязовим). Як 
встановлено в процесі досудового провадження, пані Мажец не лише відверто і широко 
очорняла Фундацію в Інтернеті, але була також одним з основних джерел матеріалів для тієї 
статті. Іншими джерелами стали нотатки, розроблені російськими та українськими 
розвідслужбами часів правління Януковича. Адвокат, який вів справу, Войцех Монджицьки 
підтвердив, що сторони припинили процес і тижневик опублікував спростування (більше 
інформації можна знайти за цим ПОСИЛАННЯМ). Однак пані Мажец не зупиняється на 
необґрунтованих звинуваченнях і навіть стверджує, що у Варшаві «зазнала атаки» від Людмили 
Козловської, Президента Фундації «Відкритий Діалог», та її співробітником Бартошем Крамеком. 

http://en.odfoundation.eu/a/1400,statement-by-the-open-dialog-foundation
http://en.odfoundation.eu/a/7809,the-open-dialog-foundation-s-position-as-regards-the-anonymous-study-entitled-8-things-you-should-know-about-the-open-dialog-foundation%5B1%5D
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Цілком природньою є заява, що ми ніколи не чинили таких дій. Коли справа була припинена 
судовими органами та слідством як безпідставна, Баллі Мажец відповіла, звинувативши їх у тому, 
що вони – «агенти Аблязова». 

Пані Мажец відома у Польщі як особа, котра настійливо намагається звернути увагу на себе та 
свою нібито єдино правильну опозиційну діяльність, а також використовує проведення гучних 
акцій, таких як голодні страйки, балотування на посаду президента Польщі, серйозне побиття у 
польській поліції, фейки та іншу неправдиву інформацію. Нерідко трапляється, що пані Мажец 
відкрито публічно ображає та звинувачує інших (включно з відомими політиками та 
держслужбовцями органів різних країн) у тому, що вони є найманцями, крадіями, фальшивою 
опозицією, що підкуплені Аблязовим тощо. Про деякі з її вищевказаних дій через сайти та 
соціальні мережі можна прочитати ТУТ і нижче: 

 

UA: «Казахстанський Тяньаньмень #Назарбаєв у Варшаві. Хан подавив опозицію в країні. 
Я сама проти диктатури #Казахстан»  (ПОСИЛАННЯ) 
 

 

UA: «Фундація «Відкритий Діалог» отримує гроші від шахрая-олігарха Аблязова. Купує військове 
спорядження політиків. Налаштовує проти влади і готує переворот? #ФОД»  (ПОСИЛАННЯ) 

http://www.wspolnotakaz.pl/pages/news/682
http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/print-skriny/b-marzec1.jpg
https://twitter.com/BalliMarzec/status/768157897301848064
http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/print-skriny/b-marzec2.jpg
https://twitter.com/BalliMarzec/status/485822905184714752
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UA: «Поляки не цікавляться політикою, Фундація «Відкритий Діалог» окупує #Польщу. У них 
політики, журналісти, надають висновки про поліцію та армію і Алілуя» (ПОСИЛАННЯ) 

Як бачимо, одним з головних джерел таких повідомлень були офіційні сайти пані Мажец, а також 
профілі в соціальних мережах, при цьому величезна кількість подібної інформації можна було 
знайти і на інших сайтах ТУТ і ТУТ або ж на її сторінці в Твіттері ТУТ. 

Насамкінець Фундація не висловлює занепокоєння достовірністю обвинувачень на адресу пана 
Аблязова, а займається питаннями зловживання правосуддям і методами, за допомогою яких 
Казахстан переслідує критиків режиму Назарбаєва. Нашими цілями, визначеними статутом, є 
сприяння дотриманню основних прав на пострадянському просторі, а також праву на чесний 
процес та доступ до правосуддя у цих країнах. До теперішнього часу Фундація підтримувала і 
проводила зустрічі з різними опозиційними партіями, представниками урядової адміністрації, 
громадськими організаціями та мас-медіа в Казахстані, необов’язково пов’язаними з діяльністю 
пана Аблязова. Наша участь у справі пана Аблязова направлена тільки на забезпечення йому 
чесного судового процесу.  

 

 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/print-skriny/b-marzec3.jpg
https://twitter.com/BalliMarzec/status/485728885435564032
http://ballimarzec.pl/
http://www.wspolnotakaz.pl/?language=en
https://twitter.com/ballimarzec

