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Варшава, 12.07.2018 

 

КАЗАХСТАНСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ СТЕЖАТЬ ЗА АКТИВІСТАМИ В УКРАЇНІ 

  

Громадські активісти з Казахстану і Росії, які шукають політичного притулку в Україні, зіткнулися 
з таємним стеженням і погрозами з боку невідомих осіб. Активісти заявляють, що до цього 
причетні спецслужби Казахстану. 

10.07.2018 відбулася прес-конференція 1  за участю громадських активістів Жанари Ахметової 
(Казахстан), Олексія Вєтрова і Ольги Курносової (Росія). 

Під час прес-конференції активісти заявили про випадки стеження, тиску і погроз зі сторони 
невідомих осіб. 05.07.2018 була здійснена спроба викрадення Жанари Ахметової. 09.07.2018 до 
активіста Олексія Вєтрова зателефонував невідомий і погрожував проведенням обшуку і 
вилученням техніки з офісу активістів у випадку, якщо вони добровільно не погодяться віддати 
потрібну техніку самі. Також активісти заявляють про випадки стеження за їхнім офісом і 
квартирою Жанари Ахметової.  

Активісти звернулися в поліцію і Службу безпеки України, проте не вірять, що правоохоронні 
органи зможуть знайти зловмисників, тому звертаються по допомогу до української і міжнародної 
громадськості.  

Фундація «Відкритий Діалог» звертається до представників українського громадянського 
суспільства, міжнародних організацій та інституцій (ОБСЄ, Ради Європи, Європейської комісії, 
Європейського парламенту, УВКБ ООН), а також іноземних дипломатичних місій в Україні із 
закликом відреагувати на випадки переслідування політичних біженців. Ми закликаємо 
виступити з офіційними заявами з приводу недопустимості переслідування політичних біженців 
в Україні, а також вимагати від українських правоохоронних органів ефективного розслідування 
випадків переслідування і тиску. 

 

Жанара Ахметова – опозиційна активістка і журналістка із Казахстану. З березня 2017 року вона 
проживає в Україні разом із малолітнім сином. В Казахстані Жанарі Ахметовій загрожує2 політично 
мотивоване кримінальне переслідування за її опозиційну діяльність. В жовтні 2017 року вже 
здійснювалася спроба її викрадення на території України. Після цього журналістку арештували за 
екстрадиційним запитом Казахстану. В листопаді 2017 суд звільнив її з-під арешту, що стало 
можливим завдяки зусиллям правозахисних організацій, депутатів, адвокатів і втручанню 
представників міжнародної спільноти. Міграційна служба України відмовила Ахметовій в наданні 
притулку в Україні. Журналістка намагається оскаржити це рішення в суді. 

Олексій Вєтров – громадський активіст, політичний біженець з Росії. З 2014 року безуспішно 
намагається отримати статус біженця в Україні. Міграційна служба України відмовила3 активісту в 
																																																								
1 https://www.youtube.com/watch?v=Jb1IrSDUr8s  
2 https://ru.odfoundation.eu/a/8449,delo-zhanary-ahmetovoy-ukraina-vnov-pomogaet-avtoritarnomu-rezhimu-v-poimke-oppozicionnogo-zhurnalista  
3 https://ru.odfoundation.eu/a/7977,otchet-ukraina-pomogaet-postsovetskim-gosudarstvam-presledovat-politicheskih-opponentov-i-bezhencev  
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наданні притулку мотивуючи своє рішення тим, що Росія – «демократична і правова держава», де 
йому нічого не загрожує. В УВКБ ООН визнали Вєтрова біженцем, що потребує захисту і заявили 
про недопустимість його примусового повернення в Росію. 

Ольга Курносова – опозиційна російська активіста і журналістка, політичний біженець. З 2014 року 
проживає в Україні. Ольга Курносова започаткувала організацію, що допомагає російським 
політичним біженцям в Україні. 
 
 
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся: 

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 
 


