Президенту Європейської Ради Дональду Туску
Президенту Європейської Комісії Жан-Клоду Юнкеру
Президенту Парламенту ЄС Мартіну Шульцу
Верховному представнику ЄС з закордонних справ та політики безпеки
Фредериці Могеріні
Європейському комісару з питань розширення та політики сусідства
Йоганнесу Гану
Генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду
Президенту Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунду
Комісару Ради Європи з прав людини Нілсу Муйжнієксу
Генеральному секретарю Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ) Ламберто Заньєру
Президенту Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ) Ілккі Канерві
Директору Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Міхаелю
Георгу Лінку
Верховному комісару ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс
Спеціальному доповідачу ООН з питань меншин Ріті Іжак
Спеціальному доповідачу ООН з прав корінних народів Вікторії Таулі-Корпуз
29 серпня 2016 року

ЗАЯВА
Керівного Комітету Форуму Громадянського Суспільства Східного
Партнерства щодо незаконного переслідування Ілмі Умерова, яке загрожує його
життю

Ілмі Умеров, Заступник Голови МЕДЖЛІСУ кримськотатарського народу, головного
представницького органу корінного народу Криму, був спочатку затриманий (12 травня
2016 року) через інтерв’ю телеканалу АТР, що було записано 19 березня 2016 року в місті
Києві. Ілмі Умеров обвинувачується в “сепаратизмі” у відповідності до Статті 280.1 нової Статті Закону, що була проголосована Думою РФ декількома місяцями згодом після

незаконної окупації та анексії АР Крим з боку РФ. Головна “протиправність” дій Ілмі
Умерова полягає у заяві про те, що Крим - територія України та Росія має полишити
територію півострова (думка, яку поділяє вся спільнота демократичних держав та
міжнародні організації).
Під час слухань у так званому Київському районному суді міста Сімферополь (11
серпня 2016 року) Ілмі Умеров переніс серцевий напад та був госпіталізований у
відділення серцево-судинних захворювань. Тим часом, суд постановив, що Ілмі Умеров
має бути госпіталізований у психіатричну лікарню з метою подальшого обстеження. 18
серпня Ілмі Умеров був переміщений до психіатричного шпиталю №1 міста Сімферополь
проти його власної волі та з використанням силового примусу з метою 28-денної
госпіталізації. Умеров мав серйозні проблеми із серцем, а 21 серпня його стан різко
погіршився. Зараз його життя під загрозою. Як зазначає адвокат Умерова Марк Фейгін,
стан здоров’я затриманого вкрай важкий, а застосовані до нього методи дорівнюють
тортурам.
Зважаючи на цю критичну ситуацію та загрозу життю Ілмі Умерову, ми
зазначаємо:







повернення Росії до найгірших практик тоталітарного радянського режиму каральної психіатрії щодо дисидентів є неприпустимим;
так звані силові структури РФ у Криму мають припинити всі звинувачування
проти Умерова та інших політичних в’язнів, що утримуються на території
Криму та РФ;
нашою вимогою є негайне звільнення Ілмі Умерова
вкрай важливою є підтримка та активізація участі міжнародної демократичної
спільноти

Члени Керівного комітету Форуму громадянського суспільства країн Східного
партнерства

