ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ВЕРЕСЕНЬ 2020
У Криму школярів позбавляють можливості вивчати рідну мову, а
власників українських паспортів змушують відмовитися від них.
Окупаційна влада ввела режим жорсткого обмеження подачі води,
вирішила примусово викупати приватні свердловини і опріснювати
солону воду. У Криму новий антирекорд інфікування COVID-19. 7
кримськотатарських активістів були засуджені до ув’язнення строком
від 13 до 19 років. Історичний пам’ятник в Феодосії руйнується через
бездіяльність і халатність окупаційної влади.

“

КримСОС фіксує випадки
етнічної дискримінації в
Криму

“

Ситуація з дефіцитом
прісної води в Криму стає
критичною

“

Зафіксовано
черговий антирекорд
захворюваності COVID-19
в Криму

“

Окупаційна влада грубо
порушує права кримських
політв’язнів

КримСОС фіксує випадки етнічної дискримінації в Криму. У вересні
був випадок тиску адміністрації школи на батьків школярів з метою
підписання заяви про відмову навчання дітей кримськотатарською
мовою на користь російської. Внутрішні джерела КримСОС
повідомляють, що подібні ситуації повторюються і в інших школах.
Окупаційна влада також чинить тиск на власників українських
паспортів, щоб ті відмовилися від них.
Ситуація з дефіцитом прісної води в Криму стає критичною. У
Сімферополі запасів води, з урахуванням подачі її за графіком,
залишилося на два місяці. Русла 6 кримських річок повністю висохли
(див. тут, тут і тут). Північно-Кримський канал поступово руйнується. У
деяких областях окупованого Криму воду подають за графіком, проте
він не дотримується та люди цілодобово залишаються без води.
Кримчани скаржаться на якість води: з кранів тече чорна рідина з
різким запахом. Намагаючись вирішити водну кризу, окупаційна влада
прийняла рішення примусово викупати джерела, які знаходяться в
приватній власності, бурити нові свердловини і будувати опріснювач
морської води всупереч серйозними екологічним ризикам1.
В вересні в Криму зафіксовано черговий антирекорд інфікування
COVID-19. Незважаючи на це проводяться масові спортивні та
розважальні заходи. У кількох школах вчителі інфіковані COVID-19
проводили уроки. Після того як це стало відомо, 1 клас так і не був
закритий на карантин. Кримчани позбавлені доступу до якісної
медичної допомоги. На фоні дефіциту медиків на півострові зростає
захворюваність на пневмонію. Найвищий її рівень зафіксований в
Сімферополі. У фігуранта третьої Бахчисарайської групи «справи
Хізб ут-Тахрір» Османа Сейтумерова діагностовано пневмонію, його
госпіталізували до медсанчастини СІЗО.
Окупаційна влада грубо порушує права кримських політв’язнів.
2 вересня, під час судового засідання по Білогірській «справі Хізб
ут-Тахрір» був допитаний черговий прихований свідок сторони
звинувачення. Його допит ідентичний в частині відповідей
попереднього допиту у цій справі і допитам таких же свідків у інших
«справах Хізб ут-Тахрір».
1 Варто зазначити, що у відповідь на маніпуляційну заяву російської влади про зобов’язання
України забезпечити кримчан водою, Моніторингова місія ООН в Україні заявила, що «Росія несе
основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму».

9-10 вересня відбувалися судові засідання по другій Бахчисарайської
групі «справи Хізб ут-Тахрір». Фігурантів добу не забезпечували
їжею. Суд перебивав підсудних і не давав їм висловити останнє
слово. 16 вересня Південний окружний військовий суд РФ виніс
вирок фігурантам справи. Всіх, крім Ернеса Аметова, засудили до
тюремних термінів від 13 до 19 років. Ернеса Аметова визнали
невинуватим. Проти матері одного з фігурантів (Сервера Мустафаєва)
порушено адміністративну справу за проведення одиночного пікету
на підтримку сина.
Адміністрації місць несвободи не надають необхідну медичну
допомогу політв’язням Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову та Рустема
Шейхалієву (детальніше тут і тут), а також більше 2 тижнів не
передають ліки Олегу Приходько.
Через бездіяльність окупаційної влади, пам’ятка архітектури XIV
століття, Генуезька Вежа святого Фоми в Феодосії, знаходиться в
аварійному стані, якийможе призвести до втрати об’єкта.
В порушення ст. 51 Женевської конвенції IV, РФ переслідує кримчан
за відмову служити в російській армії. У серпні зафіксовано 5 нових
кримінальних справ і 8 вироків щодо кримчан за ухилення від
військової служби.
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7 фігурантів 2-ї
Бахчисарайської групи
“справи Хізб ут-Тахрір”
були засуджені до
ув’язнення строком від 13
до 19 ркоів
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Історичний пам’ятник
Феодосії руйнується через
бездіяльність і халатність
окупаційної влади

В порушення норм МГП,
РФ переслідує кримчан
за відмову служити в
російській армії

