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ПЕРСОНАЛЬНІ САНКЦІЇ ЄС ЗА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: НА ОДИН КРОК БЛИЖЧЕ 

 

16.03.2017 Європейський парламент прийняв резолюцію щодо українських політичних в’язнів 
у Росії і ситуації в окупованому Криму. Резолюція закликає владу Росії негайно і беззаперечно 
звільнити всіх українських політичних в'язнів, надати їм необхідну медичну та правову 
допомогу, а також розслідувати всі випадки застосування до них тортур. Крім цього, депутати 
Європейського парламенту закликали Росію припинити практику видачі жителям Криму 
російських паспортів. Резолюція стала можливою, зокрема, завдяки зусиллям Фундації 
«Відкритий Діалог» (Польща) та Центру Громадянських Свобод (Україна), чиї ключові 
рекомендації увійшли до документу. Десятки переслідуваних українських громадян, про яких 
йшла мова в звітах ODF і ЦГС, поіменно перераховані в резолюції Європарламенту. 

28.02.2017 року у Європейському парламенті відбулися дебати «Українські політичні в’язні в Росії 
і в окупованому Криму». Захід організували Фундація «Відкритий Діалог» (ODF) і Центр 
Громадянських Свобод (ЦГС) спільно з Представництвом України при ЄС, а також за співпраці з 
депутатами Європейського парламенту Джулією Вард (Julie Ward) та Мар’ю Лаурістін (Marju 
Lauristin). У дебатах брали участь родичі та адвокати українських політв’язнів. Беручи до уваги 
значне погіршення ситуації, учасники дебатів дійшли до одностайного висновку про необхідність 
термінової підготовки резолюції за фактом політично мотивованих переслідувань громадян 
України в Росії і в окупованому Криму1.  

За підрахунками правозахисників, з початку 2014 року не менше ніж 60 громадян України 
зіткнулися з такими переслідуваннями. З них як мінімум 44 особи зараз перебуває в ув’язненні. 
Кількість переслідуваних осіб постійно зростає. Більшість випадків переслідування трапляються 
на території Кримського півострова. 

Протягом кількох років у рамках кампанії «LetMyPeopleGo» ODF і ЦГС інформують міжнародне 
співтовариство про політично мотивовані переслідування громадян України в Росії та 
окупованому Криму. 

                                                             

1
 http://en.odfoundation.eu/a/8125,ukrainian-political-prisoners-in-russia-and-occupied-crimea-a-debate-event-and-movie-screening-of-

oleg-sentsov-took-place-at-the-ep  

http://en.odfoundation.eu/a/8125,ukrainian-political-prisoners-in-russia-and-occupied-crimea-a-debate-event-and-movie-screening-of-oleg-sentsov-took-place-at-the-ep
http://en.odfoundation.eu/a/8125,ukrainian-political-prisoners-in-russia-and-occupied-crimea-a-debate-event-and-movie-screening-of-oleg-sentsov-took-place-at-the-ep
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У 2014 році ODF була першою організацією, яка підготувала санкційний список російських 
чиновників і співробітників правоохоронних органів, причетних до переслідування Надії 
Савченко2. Незабаром після цього подібний список був прийнятий на державному рівні. 

В рамках правозахисної кампанії «LetMyPeopleGo» ODF і ЦГС підготували низку аналітичних звітів 
та експертиз щодо переслідування громадян України в Росії та Криму. Також були проведені 
заходи з висвітлення ситуації з українськими в’язнями і пошуку шляхів їх звільнення. Так, в січні й 
лютому 2016 року ODF організувала заходи в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та 
Парламентській Асамблеї ОБСЄ з метою презентації експертизи про в’язнів Кремля. У квітні 2016 
року ODF і ЦГС у співпраці з Групою Європейських консерваторів та реформістів у Європейському 
парламенті організували конференцію, під час якої обговорювалися випадки порушення прав 
людини у зв’язку з російською збройною агресією проти України3.  

Були оприлюднені грубі порушення з боку російської влади, серед яких – факти жорстоких тортур 
щодо українських громадян. У своїх зверненнях до депутатів Європарламенту ODF і ЦГС 
вказували на найбільш важливі проблеми і закликали до конкретних дій на захист в’язнів 
Кремля. В результаті співпраці з депутатами Європарламенту була підготовлена низка запитів і 
звернень до представників російської влади з вимогою припинити порушення прав 
переслідуваних громадян України. 

Завдяки міжнародним правозахисним кампаніям, зусиллям адвокатів, рідних та груп підтримки, 
7 українських політв’язнів вже перебувають на волі (Геннадій Афанасьєв, Юрій Солошенко, 
Богдан Яричевський, Юрій Яценко, Надія Савченко, Юрій Ільченко та Хайсер Джемілєв). 
Незважаючи на це, загальна тенденція продовжує залишатися негативною – кількість в’язнів 
Кремля постійно зростає. У зв’язку з цим актуальною залишається необхідність злагоджених дій 
української держави, правозахисників та міжнародної громадськості для надання допомоги 
переслідуваним особам і здійснення тиску на Росію.  

Зусилля правозахисних кампаній з надання допомоги переслідуваним громадянам України 
потребують політичної та фінансової підтримки. 12.09.2016 близько 20 депутатів Європарламенту 
в листі до Європейського комісара Йоханнеса Хана і Верховного представника ЄС Федеріки 
Могеріні відзначили необхідність надання фінансової підтримки для кампанії «LetMyPeopleGo». 
16.03.2017 під час дебатів у Європейському парламенті депутати Тунне Келам (Tunne Kelam), 
Мар’ю Лаурістін (Marju Lauristin) та Джулія Вард (Julie Ward) закликали підтримати фінансово 
міжнародну правозахисну кампанію «LetMyPeopleGo». Оскільки кількість переслідуваних 
постійно зростає, правозахисники змушені залучати все більшу кількість ресурсів для 
ефективного моніторингу усіх випадків переслідування і оперативного реагування на них. 

 

Список матеріалів щодо переслідування громадян України за політичними мотивами в Росії та в окупованому Криму:  

1. Звіт: 28 заручників Кремля – http://ua.odfoundation.eu/a/7345,zvit-28-zaruchnikiv-kremlya  

2. Звіт: 37 заручників Кремля (оновлений) - http://ru.odfoundation.eu/a/7595,otchet-37-zalozhnikov-kremlya-
obnovlenie  

3. Звіт: Репресії щодо лідерів кримськотатарського народу в Криму - http://ru.odfoundation.eu/a/7885,otchet-
repressii-v-otnoshenii-liderov-krymskotatarskogo-naroda-v-krymu  

                                                             

2
 http://ru.odfoundation.eu/a/5884,spisok-savchenko-lica-prichastnye-k-nezakonnym-deystviyam-otnositelno-savchenko-n-v  

3
 http://en.odfoundation.eu/a/7449,russian-war-crimes-in-eastern-ukraine-and-28-hostages-of-the-kremlin-reports-presented-in-the-

european-parliament-in-brussels1  

http://ua.odfoundation.eu/a/7345,zvit-28-zaruchnikiv-kremlya
http://ru.odfoundation.eu/a/7595,otchet-37-zalozhnikov-kremlya-obnovlenie
http://ru.odfoundation.eu/a/7595,otchet-37-zalozhnikov-kremlya-obnovlenie
http://ru.odfoundation.eu/a/7885,otchet-repressii-v-otnoshenii-liderov-krymskotatarskogo-naroda-v-krymu
http://ru.odfoundation.eu/a/7885,otchet-repressii-v-otnoshenii-liderov-krymskotatarskogo-naroda-v-krymu
http://ru.odfoundation.eu/a/5884,spisok-savchenko-lica-prichastnye-k-nezakonnym-deystviyam-otnositelno-savchenko-n-v
http://en.odfoundation.eu/a/7449,russian-war-crimes-in-eastern-ukraine-and-28-hostages-of-the-kremlin-reports-presented-in-the-european-parliament-in-brussels1
http://en.odfoundation.eu/a/7449,russian-war-crimes-in-eastern-ukraine-and-28-hostages-of-the-kremlin-reports-presented-in-the-european-parliament-in-brussels1
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4. Список громадян України, які зіткнулися з політично мотивованим кримінальним переслідуванням з боку 
правоохоронних органів Росії у 2014-2016 роках - http://ru.odfoundation.eu/a/7915,spisok-grazhdan-ukrainy-
stolknuvshihsya-s-politicheski-motivirovannym-ugolovnym-presledovaniem-so-storony-pravoohranitelnyh-
organov-rossii-v-2014-2016-godah  

5. Переслідування громадян України за політичними мотивами в Росії і в окупованому Криму - 
http://ru.odfoundation.eu/a/8118,presledovanie-grazhdan-ukrainy-po-politicheskim-motivam-v-rossii-i-
okkupirovannom-krymu 

6. Заява про атаки на адвокатів і соратників політв’язнів у окупованому Криму - 
http://en.odfoundation.eu/a/8116,about-the-need-for-urgent-reaction-of-the-european-union-to-the-organised-
attack-against-attorneys-and-people-who-support-political-prisoners-in-occupied-crimea 

7. Звернення до Європарламенту рідних в’язнів Кремля та Євромайдану SOS, який веде кампанію 
LetMyPeopleGo для їх звільнення - http://ccl.org.ua/statements/zvernennya-do-evroparlamentu-ridnyh-v-yazniv-
kremlya-ta-evromajdanu-sos-yakyj-vede-kampaniyu-letmypeoplego-dlya-jih-zvilnennya/ 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь: 

Людмила Козловська (Фундація «Відкритий Діалог») - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  

Олександра Матвійчук (Центр Громадянських Свобод) - ccl.org.ua@gmail.com  
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