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Фундація «Відкритий Діалог» підтримує «Глобальний Закон Магнітського» 

Фундація «Відкритий Діалог» висловлює свою цілковиту підтримку «Глобального Закону 
Магнітського про відповідальність за порушення прав людини» (S.284 / HR624). Ми високо 
цінуємо ту нелегку роботу, яка була виконана Сполученими Штатами Америки у вирішенні 
зростаючої проблеми міжнародної безкарності чиновників, причетних до корупції на високому 
рівні та порушення прав людини. 

Фундація «Відкритий Діалог» вітає новий глобальний Закон Магнітського, який ґрунтується на 
позитивному досвіді, що виникає з чинного в даний час Закону Магнітського, прийнятого 
Конгресом у 2012 році і спрямованого виключно на російських чиновників, причетних до 
фінансових махінацій, корупції та порушення прав людини. «Це служить яскравим прикладом 
того, як демократичні держави можуть займати тверду позицію у боротьбі з порушеннями 
прав людини в усьому світі шляхом застосування персональних санкцій щодо осіб, причетних до 
таких дій», – говорить Президент Фундації «Відкритий Діалог» Людмила Козловська. 

Той факт, що й американський Сенат, і Палата представників практично прийняли новий 
законопроект, є явною ознакою рішучого наміру невідкладно вирішувати проблему. Це потужний 
сигнал солідарності з усіма, хто кидає виклик корумпованим чиновникам і порушникам прав 
людини в усьому світі. Новий механізм призведе до ситуації, до якої Фундація «Відкритий Діалог» 
прагнула від самого початку свого створення: він проллє світло на численні проблеми, випадки і 
недемократичні режими, які досі вільно користувалися перевагами західних фінансових послуг, 
університетської освіти, вільного ринку та місць проведення відпустки. Він також допоможе 
подолати розбіжності в обговоренні питань порушення прав людини, бізнесу та політичних 
інтересів на вищому рівні. 

Особливо ми підтримуємо варіант нового законопроекту, представлений Палатою представників, 
в якому підкреслюється, що Сполучені Штати не тільки можуть, а й зобов’язані вживати дій проти 
правопорушників. Фундація закликає Європейський союз послідувати цьому прикладу і відновити 
дискусію щодо європейської версії Закону Магнітського. 

Працюючи останнім часом у справі незаконно затриманої Російською Федерацією української 
льотчиці і члена парламенту Надії Савченко, Фундація «Відкритий Діалог» продовжує звертати 
увагу на Закон Магнітського як приклад, закликаючи міжнародне співтовариство застосувати 
персональні санкції до осіб, причетних до її незаконного викрадення і подальшого затримання. 
«Глобальний Закон Магнітського» стане прикладом для наслідування і дасть надію 
громадянському суспільству, забезпечуючи при цьому конкретний механізм системної і 
серйозної протидії жахливим порушенням прав людини в усьому світі», – підсумувала Людмила 
Козловська. 

За додатковою інформацією щодо заклику Фундації до створення «списку Савченко», а також з 
будь-яких інших питань звертайтеся до 
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