Захист прав людини в Криму: EHRAC
Регіональний Центр запускають новий проект
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З моменту анексії Криму у березні 2014 року охорона прав людини на його
території знаходиться під загрозою, адже правозахисники зазнають жорсткого
залякування та тиску з боку окупаційних російських властей. Саме тому EHRAC та
Регіональний центр з прав людини (який переїхав до Києву з Севастополю)
запускають проект, спрямований на забезпечення та захист прав кримчан.
"З 2014 року наша організація займається виявленням порушень прав
людини в контексті російської окупації Кримського півострова та захисту
прав людини на міжнародному рівні - у Європейському суді з прав людини,
Комітеті ООН з прав людини та Міжнародному кримінальному Суді.
Нещодавно ми почали працювати з відомими організаціями, такими як
EHRAC. У ході нашого проекту ми посилимо наші можливості доведення
справ до суду та забезпечення ефективної реалізації індивідуальних та
загальних заходів, рекомендованих міжнародними правозахисними
організаціями".
Сергій Заєць, провідний експерт РЦПЛ
Ми прагнемо сприяти відновленню міжнародних правових стандартів у Криму
шляхом:

• подання стратегічних справ до Європейського суду з прав людини або
інших міжнародних механізмів;
• правового моніторинга порушень прав людини;

• подання заяв до міжнародних механізмів (таких як Рада Європи, ОБСЄ,
Міжнародний кримінальний суд та інші органи ООН);

• підвищення рівня поінформованості про поточні порушення прав
людини в Криму.

При цьому ми підвищимо кваліфікацію правозахисників в Україні шляхом
спільної підготовки справ до судового розгляду та правового навчання.

"Ми дуже раді співпраці з Регіональним центром з прав людини. Анексія
Криму та подальші порушення прав людини, такі як насильницьке
громадянство, внутрішні переселенці, права голосу, права в'язнів - є однією з
найбільш гострих і складних ситуацій в Європі".

Проф. Філіп Ліч, Директор EHRAC
Наш новий проект буде продовжувати нашу поточну співпрацю в Україні з
Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ),що включає в себе
такі справи як:
• викрадення, жорстоке поводження та примусова праця в Донбасі
викрадення, жорстоке поводження та примусова праця в Донбасі (Східна
Україна);
• заборона кримськотатарського меджлісу;

• справи Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, українських громадян, які з
2014 року перебувають у затриманні в Росії на підставі нібито політичних
звинувачень.

Ми будемо діяти у відповідності з потребами українських неурядових організацій
(у тому числі наших партнерів у Регіональному центрі з прав людини та УГСПЛ), а
також з розвитком подій в області прав людини в Україні.

Цей проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї статті є
виключно відповідальністю EHRAC та Регіонального центра з прав людини і не обов'язково
відображає погляди Європейського Союзу.

