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ПРЕС-РЕЛІЗ 

САНКЦІЇ ПО СПИСКУ САВЧЕНКО ПОВИННІ СТАТИ ПРЕВЕНТИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРОТИ 
РЕПРЕСІЙ КРЕМЛЯ 

 

08.03.2016 57 депутатів Європейського парламенту звернулися з листом до Верховного 
представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні із закликом 
ініціювати на рівні ЄС введення персональних санкцій проти осіб, причетних до викрадення та 
незаконного кримінального переслідування Надії Савченко. «Ми, представники Європейського 
парламенту, переконані, що Європейський Союз повинен без зволікань відреагувати на 
неодноразові ганебні та кричущі порушення міжнародного права і Мінських угод Російською 
Федерацією», - говориться в листі. 

На даний момент вже 5 країн ЄС - Великобританія, Литва, Польща, Румунія і Швеція - підтримали 
ідею введення таких санкцій. 

Перелік осіб, проти яких європарламентарі пропонують ввести санкції, складений на основі 
«списку Савченко», підготовленого Фундацією «Відкритий Діалог». 

Наша організація висловлює щиру подяку депутатам Європейського парламенту, які виступили на 
захист Надії Савченко. Ми також вдячні тисячам активістів по всьому світу, які взяли участь у 
глобальній акції #FreeSavchenko. 

З огляду на стрімке погіршення стану здоров'я Надії Савченко через оголошення нею сухого 
голодуванням, ми закликаємо Федеріку Могеріні та компетентні органи ЄС не допустити 
повторення ситуації, що відбулася з Сергієм Магнітським, коли санкції проти осіб, причетних до 
його переслідуванню, були введені тільки після смерті політичного в'язня. 

Доки залишається шанс для порятунку життя Надії Савченко та її звільнення, світова громадськість 
в знак солідарності і вироблення ефективного механізму впливу на Росію повинна жорстко 
відповісти на беззаконня, яке здійснюється російською владою. Тільки таким чином можливо 
домогтися звільнення Надії Савченко та інших заручників Кремля. Санкції проти фігурантів «списку 
Савченко» повинні ввести не тільки країни ЄС, але також Австралія, Канада, США, Японія та інші 
демократичні країни світу. 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами: 
Андрій Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 
Людмила Козловська - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
Фундація «Відкритий Діалог» 
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