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1.

Гульсум Алієва
підозрюється у перепості
в соціальній мережі Facebook цитати російського
філософа Івана Ільїна.
Водночас реальним
мотивом переслідування
є те, що Алієва виконує
правозахисні функції,
пов’язані з інформаційним
супроводом Facebook-сторінки «Кримської
солідарності».

2.

Приводом до серйозного
занепокоєння є
повсюдні прояви
різноманітних форм
етнічної дискримінації
стосовно кримських татар
і українців.

3.

29 серпня співробітники
ФСБ провели обшук у
активістки Українського
культурного центру Ольги
Павленко. Стосовно
Павленко і членів її
родини проводиться
дослідча перевірка у
зв’язку з підозрою в
причетності до «Правого
сектора»

4.

Все частіше фіксуються
випадки незаконних
затримань і тиску з боку
російських спецслужб
на адміністративному
кордоні Криму і
материкової України

Приводом до серйозного занепокоєння є посилення тиску на активістів-правозахисників і адвокатів, аж до
порушення кримінальних справ. Все масовішими стають такі практики з боку окупаційної влади, як от тортури і
жорстоке ставлення для отримання зізнань, а також етнічна дискримінація стосовно кримських татар і українців на
різних рівнях (блокування навчання національними мовами, тиск на національні ЗМІ і культурні ініціативи, обшуки
і затримання). Потенційно небезпечним місцем для кримських татар і проукраїнськи налаштованих кримчан стає
адміністративний кордон з Кримом, де російські спецслужби здійснюють незаконні затримання і чинять тиск на
вказані категорії осіб.
На окупованому півострові посилюється тиск на активістів-правозахисників і адвокатів. Відтак, 1 серпня стало
відомо, що кординатора Кримської контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова намагалися опитати
співробітники де-факто кримінального розшуку у Білогорському районі. Так звані правоохоронці цікавились
активістами, які ввійшли до створеного у травні 2018 року руху «Кримська ідея» (з-поміж цілей руху – захист прав
людини і законних інтересів кримськотатарського народу). 10 серпня де-факто Слідчий комітет м. Алушта відкрив
кримінальну справу проти доньки Мусліма Алієва – фігуранта так званої «Справи Хізб ут-Тахрір», – Гульсум Алієвої
(ч.1 ст.282 КК РФ, підписка про невиїзд). Гульсум Алієва підозрюється у перепості в соціальній мережі Facebook
цитати російського філософа Івана Ільїна. Водночас реальним мотивом переслідування є те, що Алієва виконує
правозахисні функції, пов’язані з інформаційним супроводом Facebook-сторінки «Кримської солідарності». 18
серпня адвокат Маммет Мамбетов, який виступає захисником у багатьох політично мотивованих кримінальних
процесах, сповістив про те, що з певних джерел йому стало відомо про обшук, який має відбутися у нього.
В серпні стало відомо, що 26 липня 2018 року харків’янина Олександра Стешенка було засуджено до 2 років
колонії-поселення за ч.2 ст.167 КК РФ за нібито знищення майна лояльного до окупаційної влади муфтія Крима
Еміралі Аблаєва. До цього Стешенка двічі викрадали кримські «правоохоронці» і півтора місяці утримували у
підвалі, де супроти нього застосовувались тортури електричним струмом, а також відбувались побиття з метою
отримання свідчень проти помічника Мустафи Джемілєва Ерола Велієва. Окрім цього, з’явилася інформація про
застосування фізичного і психологічного насилля супроти затриманого у листопаді 2016 р. севастопольця Леоніда
Пархоменка (звинувачення у шпіонажі на користь України). На знак протесту проти дій слідчого, Пархоменко, якого
утримують в СІЗО «Лефортово» (Москва), оголосив голодування. За словами затриманого, за період перебування
в СІЗО він втратив 40 кг. Жорстоке і нелюдяне ставлення застосовується також до фігурантів так званої «Справи
Хізб ут-Тахрір». 8 серпня Ернеста Аметова («бахчисарайська справа») рішенням керівництва сімферопольського
СІЗО перевели з загальної камери у так звану «камеру для недоречних», яка різниться суворішими умовами
утримання. Аметов припускає, що причиною переведення виявилася його релігійна позиція. 29 серпня адвокат
Арсена Джеппарова («ялтинська справа») Айдер Азаматов сповістив, що керівництво СІЗО №1 в м. Ростов-наДону відмовляє у забезпеченні Джеппарову кваліфіковану медичну допомогу і ігнорує його заяви про погане
самопочуття, попри критичний стан ув’язненого (високий артеріальний тиск, загроза інсульту).
Приводом до серйозного занепокоєння є повсюдні прояви різноманітних форм етнічної дискримінації стосовно
кримських татар і українців. Відтак, 3 серпня в Ленінському районі Крима відбувся «огляд» в будинку голови
регіонального меджліса Ленура Аблязімова. Супроти Аблязімова відкрито кримінальну справу за нібито крадіжку
зерна, він знаходиться під підпискою про невиїзд. Адміністрація школи №46 в с. Орлівка (Севастополь) попри заяви
батьків, незаконно відмовляє у відкритті класу з навчанням кримськотатарською. В серпні головна редакторка
кримськотатарської газети «Янъъы дюнья» Зера Бекірова і декілька співробітників видання звільнилися з посад
через цензуру і тиск на видання з боку де-факто влади.
29 серпня співробітники ФСБ провели обшук у активістки Українського культурного центру Ольги Павленко.
Стосовно Павленко і членів її родини проводиться дослідча перевірка у зв’язку з підозрою в причетності до
«Правого сектора». Павленко розповіла, що з початку серпня їй телефонували з невідомих номерів і здійснювали
психологічний тиск. Водночас, сімферопольське кафе «То самое место» відмовило об’єднанню ReeStudio у
проведенні вечора української музики через агресивну пропаганду щодо заходу в російських ЗМІ. Етнічної
дискримінації зазнають і особи, яких утримують в місцях позбавлення волі. Кримчанка Яна Поплавська, яка
деякий час утримувалась в місцях позбавлення волі в окупованому Криму, сповістила засоби масової інформації
про те, що після анексії адміністрації виправних закладів почали поміщати в карцер ув’язнених за використання
української мови.
Все частіше фіксуються випадки незаконних затримань і тиску з боку російських спецслужб на адміністративному
кордоні Криму і материкової України. Відтак, 26 серпня на КПВВ «Каланчак» співробітники ФСБ РФ близько 18
годин утримували сина делегата Курултая Сервера Девлєтшаєва, його допитували спецслужби. На тому ж КПВВ
було затримано Решата Медінова, якого опісля кілька годин утримували в Красноперекопському управлінні ФСБ.
В цей же часовий проміжок на КПВВ «Чонгар» на кілька годин було затримано ще одного кримського татарина
Ісляма Карашаєва. Варто також відзначити, що віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр заявив про
те, що на адміністративному кордоні масово піддають допитам і тиску з боку ФСБ вболівальників футбольного
клубу «Таврія», яких російські спецслужби підозрюють у нелояльному ставленні до окупаційної влади.

