Вулична прес-конференція: законопроект «Про мирні зібрання», — інструмент для їх заборони? (Ль
Вівторок, 20 березня 2012 11:56

У середу, 21 березня, об 11:00 на пл. Ринок біля фонтана Адоніса відбудеться
театралізована прес-конференція на тему «Як українцям хочуть заборонити право на
протест. Небезпеки законопроекту №2450 “Про мирні зібрання” знову актуальні».
Активісти руху «Відсіч» продемонструють, що може статися з кожним громадянином,
який захоче вдатись до вуличного протесту, у разі прийняття цього закону. Протест
проти незаконної забудови, невдоволення підвищенням комунальних тарифів чи навіть
марш у вишиванках на День Незалежності – згідно з законопроектом №2450 фактично
будь-яке мирне зібрання можна буде заборонити, якщо цього захоче влада.

Цей законопроект гостро критикувався правозахисниками. Ще у 2010 р. його прийняли у
першому читанні, але через численні протести більше не розглядали. Венеціанська
комісія, на розгляд якої було відправлено законопроект, дала негативні висновки щодо
нього.
Минулого четверга, 15 березня, несподівано для всіх, без попереднього затвердження
в комітетах, його було винесено на розгляд Верховної Ради. Громадським активістам
вдалось зібрати під стінами парламенту спонтанну акцію протесту. Врешті, «2450» не
прийнято, а відправлено на доопрацювання для повторного другого читання, дата якого
наразі невідома, але анонсована Головою ВР Володимиром Литвином на найближчий
час.
Детальніше про небезпеки законопроекту читайте тут — http://www.zmina.org.ua/2012/0
3/1442/
Нагадаємо, що правозахисники та громадськість неодноразово заявляли про
невідповідність демократичним засадам норм цього закону і про загрозу одному з
основних критеріїв демократії — право на безперешкодний мирний протест, який не має
зазнавати жодних утисків чи санкціонування з боку держави.
Зараз в рамках Всеукраїнської ініціативи «За мирний протест!» відбувається
громадське обговорення основних законодавчих норм майбутнього закону про мирні
зібрання, а також збір підписів на підтримку основних принципів майбутнього закону:
- влада не в праві забороняти висловлення Ваших думок у формі мирного протесту,
- чиновники, міліція та суди повинні захищати учасників мирних протестів, а не
знаходити приводи для заборони акцій.
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Детальна інформація про мирні зібрання в Україні на сайті http://www.zmina.org.ua
Контактні телефони:
+380 63 278-76-45, Ірина Чулівська — щодо акції 21 березня
+380 63 628-68-41, Ольга Сало — щодо кампанії «За мирний протест!»
Громадянський рух "Відсіч"
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