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МОНІТОРИНГ
ВИПАДКІВ
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИХ
АКТИВІСТІВ
липень–серпень 2018

Викрадення, напади, побиття, психологічний тиск, 
підпал майна та вбивство. За липень та серпень 
монітори-учасники Коаліції на захист громадян-
ського суспільства зафіксували 23 випадки 
переслідування громадських активістів. 

у цьому тексті представлені всі ці справи. 
деякі з них потребують глибшого вивчення, 
а більшість деталей стане відомо лише після 
отримання результатів офіційного розсліду-
вання. до вашої ж уваги пропонуємо опис 
зафіксованих справ, які знаходяться в роботі 
учасників коаліції.

В Бердянську Запорізької області був застре-
лений Віталій Олешко, місцевий підприємець, 
громадський активіст і учасник АТО.

Напад стався у дворі готелю, що належить родині 
Олешків. Двоє людей приїхали на червоному 
автомобілі, увійшли у двір і вистрілили в спину 
Олешкові. Активіст помер на місці на очах у друга 
та дружини.

Поліція вважає, що вбивство Олешка було замов-
ним. Апеляційний суд Запорізької області ухвалив 
рішення залишити під вартою чотирьох підозрю-
ваних у вбивстві. 

В Авдіївці Донецької області (підконтрольна уря-
ду України територія) з будівлі Військово-цивіль-
ної адміністрації були викрадені Володимир 
Дергільов, Антон Чорноморець і Сергій Тишик. 
Зловмисники були в камуфляжній формі. За різ-
ними даними, їх було від п›яти до десяти осіб.
Всі троє викрадених — представники міської 
організації «Громадська платформа захисту 

Конституції України та прав громадян». Злочин 
відбувся вдень, під час зустрічі з головою війсь-
ково-цивільної адміністрації Авдіївки Павлом 
Малихіним, який відмовився коментувати подію.
Нападники вивезли активістів в район Авдіївської 
промислової зони. Там їх били по обличчю та го-
лові, після чого лишили в районі «бутівських» дач. 
Всім трьом активістам вдалось дістатися населе-
ного пункту та звернутися в поліцію.

В Херсоні невідомий облив кислотою керівницю 
справами виконкому міської ради та громадську 
активістку Катерину Гандзюк. 

Кислота потрапила на руку, спину й обличчя жінки. 
Гандзюк опинилася в лікарні з опіками третини тіла. 

Спочатку поліція кваліфікувала напад як хуліган-
ство. Згодом справу перекваліфікували на «тяжкі 
тілесні ушкодження з метою залякування». А на-
ступного дня кваліфікацію змінили ще раз і спра-
ву почали розслідувати як «замах на вбивство». 
Поліція затримала п›ятьох підозрюваних. 

П’ятеро невідомих у масках побили та погрожу-
вали зброєю депутату Черкаської міської ради 
Павлу Карасю в його будинку в селі Геронимівка.

Нападники забрали 200 тис. грн та дві машини. 
Павлу Карасю зв›язали руки та вимагали, щоб він 
припинив займатися політичною діяльністю та не 
балотувався у мери Черкас.

У Вишневому Київської області стався напад на ак-
тивіста Ігоря Гришачова, який виступає проти неза-
конної забудови зеленої зони по вул. Святошинській.

У активіста розірвана верхня губа, численні гема-
томи на обличчі та голові, сильний забій пальця. 
Також є підозра на струс мозку та ушкодження 
нерву ока.

Адвокат і сам активіст переконані, що напад 
стався через громадянську активність із протидії 
забудові зеленої зони. Ігор Гришачов не лише 
бере участь у всіх акціях, а й подав судовий позов, 
оскільки живе поруч із парком і порушуються 
безпосередньо його права.

У Києві на мітингу антикорупційних активістів був 
вчинений напад на голову Центру протидії коруп-
ції (ЦПК) Віталія Шабуніна. 
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Активіст організував акцію за відставку Назара 
Холодницького. Опоненти заходу — група мо-
лодих людей у камуфляжній формі — облили 
зеленкою та закидали тортами Шабуніна. Згідно 
з медичним висновком, громадський діяч отримав 
хімічний опік обох очей.

Присутня на місці інциденту поліція ніяк не 
перешкоджала нападу на Шабуніна, а також не 
намагалася затримати нападників. 

В Апеляційному суді Києва члени праворадикаль-
ної організації С14 здійснили напад на адвоката 
Олега Поваляєва. 

Адвокат зробив зауваження групі осіб, присутніх 
на судовому засіданні. Після цього Поваляєва 
схопили за руки і вдарили в обличчя. 

На виході з залу суду адвокат зіштовхнувся 
з близько 30-ма молодиками. Вигукуючи образи 
та нецензурну лайку, вони почали погрожувати 
Поваляєву розправою у зв`язку з тим, що адвокат, 
на їхню думку, захищає не того, кого «треба».
Присутня поліція жодним чином не відреагувала 
на погрози.

У Кривому Розі співробітники поліції поби-
ли адвокатку Оксану Рагозіну. Інцидент стався 
в слідчому управлінні ГУ Національної поліції 
в Кривому Розі, куди вона прибула разом зі своїм 
підзахисним для допиту.

Клієнт Рагозіної хотів вийти купити кави в най-
ближчому магазині, проте співробітники полі-
ції в грубій формі заборонили йому це робити. 
Підзахисного стали бити і насильно заштовхувати 
на територію поліцейської дільниці. Адвокат-
ка включила камеру на телефоні, щоб це зняти. 
Співробітники поліції вибили з її рук телефон, 
вдарили адвокатку по голові, з неї злетіли оку-
ляри і вона впала на землю. ЇЇ вдарили в ногу 
і виштовхали за межі території.

У Кам’янському Дніпропетровської області вибух-
нув мікроавтобус, в якому був депутат Кам’янської 
міської ради, директор КП «Трамвай» Віталій Чер-
нявський, відомий своєю волонтерською діяльні-
стю у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил. 

Після вибуху в мікроавтобусі почалася пожежа, 
водій встиг вистрибнути з машини. 

Чернявський перебував у машині разом із соба-
кою, тварина загинула. Сам депутат залишився 
живий, але сильно постраждав. 

За словами очевидців, загорянню мікроавтобуса 
передував гучний звук, схожий на вибух заряду 
вибухової речовини. Від сили вибуху вилетіло 
скло в житлових будинках, що знаходилися поруч. 

Протягом липня на двох активісток Молодіжної 
організації «СТАН» чинився тиск з боку обласно-
го управління СБУ в Івано-Франківській області. 

В Одесі в машину, де були очільник одеської 
організації «Народного руху України» Михайло 
Кузаконь та журналіст Григорій Козьма на великій 
швидкості цілеспрямовано в’їхала вантажівка ГАЗ.
Водій вантажівки вистрибнув з машини, на ньо-
го чекав мопед з двома людьми, всі вони зникли 
з місця скоєння замаху.

Обидва активісти пов›язують замах зі своєю 
громадською діяльністю і заявили про те, що вже 
отримували погрози на свою адресу.

Чугуївський правозахисник та адвокат Роман 
Ліхачов заявив про погрози та публічні образи 
з боку начальника поліції Чугуївського райвідділу 
поліції Євгена Крайнюка. Ліхачов пов›язує це зі 
справою про вбивство місцевого екологічного 
активіста Миколи Бичка. Ліхачов на своїй сторінці 
у Фейсбук оприлюднив  скріншоти погроз і образ, 
де на адресу адвоката було написано «ти труп», 
«лох», «дурень» та нецензурна лайка.

В Маріуполі група людей в чорному одязі та бала-
клавах увірвалася на концерт групи oDemantaGo 
в арт-платформі ТЮ. Нападники розпорошили газ, 
розгромили приміщення, ламали музичні інструменти 
та побили учасників концерту — артистів та глядачів. 

У Дергачах Харківської області невідомі підпали-
ли автомобіль депутата Дергачівської районної 
ради Анатолія Бангена. 

На думку депутата, причиною підпалу стала пом-
ста за громадянську позицію через. Банген підняв 
питання неякісного асфальтування дорожнього 
покриття по вул. Кооперативна.

У селищі Гатному Київської області активісту руху 
«Чесно» Сергію Чагарову кинули на подвір’я ви-
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бухівку. Чагаров вважає, що це «не просте хуліган-
ство, а спроба залякування».

П’ять випадків перелідування стосувалися 
ЛГБТІ-спільноти. Так, в Кривому Розі більше ніж 
десять невідомих напали і побили Бориса Золот-
ченка, голову організаційного комітету фестивалю 
«КривбасПрайд». У рамках заходу планувалося 
проведення в місті Маршу рівності на підтрим-
ку ЛГБТІ-спільноти. У Львові в трамваї чоловік 
скоїв напад з мотивів ненависті на трансґендерну 
активістку Анастасію-Єву Домані. У Чернівцях та 
Ужгороді представники націоналістичних об’єд-
нань намагалися не допустити проведення Фести-
валю рівності у цих містах. Окружний адміністра-
тивний суд Києва відмовив у задоволенні позову 
про надання статусу біженця трансґендерному 
активісту Сольдаду Ковалісіді, якого переслідують 
в Росії.

У Криму підконтрольний Росії Роздольненський 
районний суд засудив українського активіста Во-
лодимира Балуха до п’яти років колонії загального 

режиму і штрафу в десять тисяч рублів (близько 
чотирьох тисяч гривень) за другу кримінальну 
справу про дезорганізацію роботи ізолятора тим-
часового тримання.

В селі Верхня Кутузовка відбувся обшук в ак-
тивістки об’єднання «Кримська солідарність» 
Гульсум Алієвої.

В результаті обшуку співробітники ФСБ вилучили 
у всієї родини телефони та оргтехніку. На Гульсум 
був складений протокол. Алієву звинувачують 
у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за 
пости в соціальних мережах. 

В Сімферополі в будинку активістки Українського 
культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко ФСБ 
РФ провела обшук. За словами силовиків, обшук 
проходив за рішенням Київського районного суду. 
В ході обшуку в активістки вилучили всю техніку. 
Павленко підозрюють у зв’язках з представника-
ми «Правого сектору», які нібито готували замах 
на вбивство якоїсь людини в Криму». 
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ВБИВСТВО
АКТИВІСТА
МИКОЛИ БИЧКА:
СПРАВА
НЕ ПРОСУВАЄТЬСЯ 

23-річний Микола Бичко був громадським ак-
тивістом та опікувався благоустроєм рідного 
селища Есхар у Харківській області. 5-го червня 
2018 року хлопця знайшли повішеним в лісі за 
2 км від очисних споруд, розслідуванням коруп-
ційних схем та протизаконних дій навколо яких 
він займався. 

За фактом смерті Миколи Бичка в червні право-
охоронці відкрили кримінальне провадження за 
статтею 115 — «Умисне вбивство» — із приміткою 
«самогубство». 

У справі вбитого більше місяця не проводили 
слідчі дії та експертизу, не допитали ключових 
свідків. Більше того, втрачено докази — спалено 
мотузку, на якій повісили активіста, та кору дере-
ва, до якого вона була прив'язана. 

На початку серпня члени Коаліції на захист гро-
мадянського суспільства провели прес-конферен-
цію «Вбивство активіста Миколи Бичка: громад-
ськість вимагає розслідування» у Харкові, аби 
привернути увагу до неналежного розслідування 
поліцією вбивства активіста.

На заході Метью Шааф, директор Представни-
цтва Фрідом Хаус в Україні, назвав смерть Миколи 
Бичка втратою для країни, яка намагається зміни-
тися та перетворитися на європейську демокра-
тичну державу. Він упевнений, що кожен напад на 
активістів лише послаблює Україну.

У більшості справ про випадки переслідувань та 
нападів на громадських активістів не проведено 
ефективного розслідування, стверджує Тетяна 
Печончик, голова громадської організації Центр 
інформації про права людини. Вона стверджує, 
що Україною котиться хвиля насильства проти 
громадських активістів. 

«Напади, побиття, погрози, пошкодження майна, 
підпали, облиття кислотою та вбивства. Напад-
ники і замовники злочинів залишаються безкар-
ними, а жертви — беззахисними перед засиллям 
корупції і організованої злочинності. Саме тому 
вкрай важливо добитися від поліції та прокурату-
ри ефективного розслідування повішення Мико-
ли Бичка. Адже це — показова страта і залякуван-
ня не просто громади Есхара, це страшний знак 
для нас усіх», — переконана правозахисниця.
У серпні минулого року в Харкові двоє невідо-
мих напали на Дмитра Булаха, депутата облради 
й голову громадської організації «Харківський 
антикорупційний центр», коли він ішов на роботу. 
Чоловіка побили, але нічого в нього не вкрали. 
Виконавців та організатора нападу затримали 
лише навесні цього року, а замовника досі не 
знайдено. За три тижні після нападу на Булаха не-
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відомі побили його колегу з «Харківського анти-
корупційного центру» Євгена Лісічкіна. 

«Вбивство Миколи Бичка — це наслідок відсут-
ності реакції на подібні випадки з боку вищих 
посадових осіб, — вважає Лісічкін. — Вони мають 
засуджувати будь-який тиск на активістів і вимага-
ти їхнього розслідування. Однак вони цього навіть 
не коментують, цього не існує у їхньому порядку 
денному». 

Бути активним громадянином у Києві простіше, 
ніж у Харкові, а в Харкові — значно простіше, ніж 
у маленьких містах області, переконаний антико-
рупціонер. 

«Чим менше місце, тим більший там феодалізм. 
Селищні голови, судді та прокурори разом п'ють, 
хрестять дітей, поєднують родини, а люди, які в ці 
кола не входять і водночас незгодні із тим, що від-
бувається, відчувають тиск з усіх боків. Активісти 
в районах потребують підтримки, бо вони там білі 
ворони», — каже Дмитро Булах.

У серпні мати Миколи Бичка розірвала договір 
з адвокатом, головою громадської організації 
«Чугуївська правозахисна група» Романом Ли-
хачовим, що вів справу безкоштовно і з власної 
ініціативи. Правозахисник разом із мешканцями 
Есхара під час зібрань у селищі неодноразово 
заявляв про недовіру слідству і вимагав відставки 
очільників районної поліції. 

«Про зміну адвоката я дізнався від третіх осіб і 
зателефонував матері Миколи. Вона сказала, що 
не може це пояснити. Було чути, що вона наляка-
на», — каже Лихачов.

Після зміни адвоката з’явилася інформація про 
докази на підтвердження версії про самогубство 

Миколи Бичка. Посилаючись на власні джере-
ла у правоохоронних органах, кореспондентка 
телеканалу «Україна» у своєму сюжеті каже, що 
«Микола Бичко декілька останніх років цікавив-
ся темою суїциду, магії та потойбічного життя, 
в інтернеті неодноразово шукав, як безболісно 
накласти на себе руки».

Запис цього сюжету Роман Лихачов розмістив у 
Facebook-спільноті мешканців Есхара. У комен-
тарях до посту з’явилися образи та погрози від 
акаунту начальника сектора кримінальної поліції 
Чугуївського райвідділу поліції Євгена Крайнюка. 
Згодом він сказав, що не писав коментарів, а до-
ступ до його сторінки отримав хтось сторонній.

Новий представник родини потерпілого Руслан 
Малявін відмовився коментувати інформацію про 
докази на підтвердження версії про самогубство 
Миколи Бичка. «Я не буду нічого розповіда-
ти, — відповів телефоном адвокат. — На це немає 
дозволу слідства». 
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АКТИВІСТАМ
РОЗПОВІЛИ,
ЯК ФІКСУВАТИ
ТА РЕАГУВАТИ
НА ОБМЕЖЕННЯ
ЇХНІХ ПРАВ

21 та 22 серпня 2018 року в Івано-Франківську 
пройшов спільний тренінг Democracy Reporting 
International Ukraine, Восток SOS та Freedom 
House Ukraine «Фіксувати та реагувати: звуження 
можливостей для громадського активізму».

Протягом останніх років в Україні державні пра-
воохоронні органи, посадові особи та радикальні 
неурядові організації чинять тиск на громадянське 
суспільство. Семінар покликаний навчити ак-
тивістів ефективно реагувати на загрози та злов-
живання владою правоохоронними органами чи 
посадовими особами.

НА ЗАХОДІ АКТИВІСТИ 
З ЗАКАРПАТТЯ ДІЗНАЛИСЯ:

♦ як фіксувати випадки обмеження діяльності 
громадських активістів та сприяти їх належному 
розслідуванню; ⠀
♦♦ що можуть вимагати владні структури у гро-
мадських активістів та як протидіяти незаконним 
вимогам; ⠀
♦♦♦ чим та як допоможе адвокат якщо до вас 
прийшли з обшуком чи з виїмкою документів; ⠀
♦♦♦♦ що таке інформаційна безпека та доступ до 
інформації; ⠀
♦♦♦♦♦ як захистити фізичні та електронні дані 
про організацію, її працівників та діяльність; ⠀
♦♦♦♦♦♦ як не підірвати довіру партнерів та 
формувати громадські коаліції у кризових ви-
падках; ⠀
♦♦♦♦♦♦♦ як висвітлювати інциденти у медіа.
Учасники семінару відзначили, що ці знання 
допоможуть їм краще та безпечніше організувати 
свою роботу та ефективніше діяти в кризових 
ситуаціях.

Таким чином, основним фактором семінарів є 
забезпечення правозахисників знаннями та на-
вичками в зазначених галузях. Проте через цей 
семінар DRI також сподівається на взаємозв'язок 
між правозахисниками, юристами, які займаються 
захистом НУО, та документаторів, які фіксують та 
повідомляють про напади на активістів. 

Схожий тренінг уже пройшов у Львові у червні. 
В планах організаторів — провести подібні нав-
чання і в інших регіонах країни та поглиблювати 
матеріал для учасників.
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РЕАЛІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНОГО
ПАКТУ ПРО
ГРОМАДЯНСЬКІ
І ПОЛІТИЧНІ
ПРАВА:
ЗАГРОЗИ
ГРОМАДЯНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВУ
ЗАЛИШИЛИСЬ

Проблема загроз громадянському суспільству та 
окремим громадським активістам та правозахисни-
кам порушена в альтернативному звіті до Комітету 
ООН з прав людини щодо виконання Україною 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права Українська. Альтернативний звіт підготовлений 
Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Найменший прогрес, на думку експертів УГС-
ПЛ,  — у сфері вдосконалення антидискриміна-
ційного законодавства та захисту громадян, які 
постраждали внаслідок таких правопорушень. 
Чутливість цієї теми для українського суспільства 
зумовлює блокування законопроектів у цій сфері, 
ратифікацію Стамбульської Конвенції щодо запо-
бігання насильству у сім’ї.

Залишається викликом дотримання принципів 
універсальності прав людини і недискримінації у 
контексті прав ЛГБТІ-спільноти й ромів. До прото-
колу допиту додали графу «злочин на ґрунті нена-

висті» та провели відповідне навчання поліції, проте 
під час реєстрації правопорушення це часто ігнору-
ють, кваліфікуючи їх як «хуліганство». 

«Якщо брати державну статистику  і дані право-
захисних організацій, державна статистика свід-
чить, що злочинів на ґрунті ненависті і посягання 
на свободу сексуальної орієнтації чи гендерної 
ідентичності — 1–2 випадки. Натомість, правоза-
хисні організації тільки  у 2018 році зафіксували 
226 випадків — погроз, приниження гідності, 
фізичних нападів», зазначила Олена Семьоркіна, 
аналітик УГСПЛ.

Відзначають проблеми із розслідуванням ви-
падків тортур і жорстокого поводження цифри, 
недостатньо ефективно розслідуються напади на 
правозахисників і журналістів.

«В цілому, Україна продовжує позитивні тен-
денції, особливо щодо свободи мирних зібрань 
і прийняття законодавства. Але є проблема пра-
возастосування, і наша ключова рекомендація — 
забезпечити належну правозастосовну прак-
тику», — розповіла Олена Семьоркіна, аналітик 
Української Гельсінгської спілки з прав людини, 
під час презентації звіту в Українському кризово-
му медіа-центрі.

Рекомендація для України від Комітету ООН про 
необхідність збільшити фінансування і людські 
ресурси Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини, на думку правозахисників, не виконана; 
спостерігається послаблення цього інституту. 
«Існують обґрунтовані підстави для сумнівів щодо 
законності обрання Омбудсмена, з різних причин. 
Сукупність всіх цих обставин створює ризики для 
подальшої роботи Омбудсмена», — зазначив Тарас 
Цимбрівський, керівник Програми USAID «Права 
людини в дії», що реалізується УГСПЛ.

Джерело — Український кризовий медіа-центр

http://uacrisis.org/ua/68233-international-covenant-on-civil-and-political-rights-implementation-in-ukraine
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ЧИМ
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
СТАТУС
ІНОЗЕМНИХ
АГЕНТІВ ДЛЯ
ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ?

Новий політичний сезон обіцяє громадянському 
суспільству не лише боротьбу за продовження ре-
форм, а й справжню битву за нормальні умови для 
роботи. Поки українці насолоджувалось відпуст-
ками і «копанням картоплі», в урядових кабінетах 
тривала робота над законопроектом №8501 про 
«іноземних агентів», авторства Сергія Тарути.

Сам Тарута прямо називає свій законопроект 
«антисоровським» і каже, що він допоможе змен-
шити вплив громадських організацій на політичні 
процеси в Україні.

Цей законопроект пропонує зобов’язати громад-
ські організації, чиє фінансування більше ніж на 
51% складають кошти міжнародних організацій і 
закордонних донорів, подавати додаткову звіт-
ність.

Вимоги до цього звіту багато в чому дублюють 
законопроект №6675, який мав запровадити таку 
звітність для всіх громадських організацій, в обмін 
на скасування е-декларування для антикорупцій-
них активістів: суми виплат зарплат, підрядники, 
донори та список членів організацій.

Чому політики так хочуть запровадити статус «іно-
земних агентів» для громадських організацій і чому 
це проблема для громадянського суспільства?

Не секрет, що представники старих еліт та коруп-
ціонери у владі дуже хочуть зменшити вплив гро-
мадських організацій на реформи в Україні.  Саме 
для цього вони постійно намагаються реалізувати 
схему з визнанням НУО «іноземними агентами», 
яку вже успішно опрацювали авторитарні режими 
Росії та Казахстану.

СХЕМА СКЛАДАЄТЬСЯ З КІЛЬКОХ ЕТАПІВ:

1. Спочатку політики прирівнюють громадські 
організації до політичних лобістів. Обґрунтування 
для суспільства таке: громадські організації своїми 
пікетами, круглими столами та аналітичними стат-
тями впливають на політику, отже вони — лобісти. 
Тому їх треба тримати під контролем.

Скориставшись таким виправданням, для громад-
ських організацій створюють окреме правове 
поле — додаткове звітування, окремий статус 
тощо. 

Загалом, вже це суперечить Фундаментальним 
принципам щодо статусу неурядових організацій 
в Європі, оскільки для громадських організацій 
не повинно бути додаткових вимог, в порівнянні з 
іншими юридичними особами.

2. Після цього політики посилюють вимоги до 
«іноземних агентів» (додаткові звіти, специфічні 
обмеження в роботі, додатковий контроль з боку 
держави) та і починають карати організації, які не 
дотримуються цих вимог.

3. Зрештою, озброївшись аргументом, що «іно-
земні агенти» порушують законодавство, від-
бувається посилення відповідальності — аж до 
інструменту заборони діяльності громадських 
організацій.

В російському Реєстрі іноземних агентів наразі 
близько 150 організацій, 80% з яких важко від-
нести до «політичних». Переважно це право-
захисники, гуманітарні фонди, організації, що 
займаються екологією та культурою. Бюрократія, 
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перевірки, штрафи і негативне ставлення з боку 
суспільства — так описують своє життя громад-
ські організації, які отримали статус «іноземних 
агентів» в Росії.

Після відкатки механізму на громадських органі-
заціях, російська влада розширила дію закону і на 
ЗМІ та фізичних осіб, які поширюють інформацію.
На третьому етапі реалізації схеми з «іноземними 
агентами» росіяни ввели новий термін «небажані 
громадські організації», яким заборонено пра-
цювати на території держави. До цього переліку 
потрапили NED (The National Endowment for 
Democracy), Фонд Відкрите суспільство, Міжна-
родний республіканський інститут (IRI) та ще з 
десяток організацій. Рахунки небажаних організа-
цій заморожені, а за продовження їхньої роботи 
настає кримінальна відповідальність.

Це реалії російського громадянського суспільства, 
які почались із незначного питання — прирівню-
вання НУО до лобістів, запровадження додатко-
вого контролю за ними, у вигляді звітів.

Під цим гаслом десятки організацій були знищені, 
а сотням створили нестерпні умови для роботи.
Можна звісно стверджувати, що в українських 
реаліях ніхто не ризикне розпочинати такі ре-
пресії серед громадських активістів, проте тут 
варто згадати кримінальне переслідування «Цен-
тру протидії корупції» та «Мережі ЛЖВ». Напади 
і вбивства активістів в регіонах. Підпали офісів 
та автомобілів активних громадян, які борються з 
корупцією на місцевому і національному рівні.

Створення окремого статусу «іноземного агента» 
відкриває для чиновників величезне поле для 
маніпуляції і переслідуванням за активну життєву 
позицію. Власне з цієї причини правозахисники 
та експерти із законодавства для громадянського 
суспільства б’ють на сполох кожного разу, коли 
політики і чиновники намагаються запровади-
ти статус «іноземних агентів» для громадських 
організацій.

Автор — Олександр Равчев
Джерело — Громадський простір

https://www.prostir.ua/?blogs=chym-nebezpechnyj-status-inozemnyh-ahentiv-dlya-hromadskyh-orhanizatsij
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