
БДІПЛ в Україні

Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини 
ОБСЄ (БДІПЛ) є 
правозахисною інституцією 
Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), а також одним із 
ключових правозахисних 
органів у світі.

Усі країни ОБСЄ визнали, 
що демократія та права 
людини є основою 
стабільної безпеки й 
захисту в регіоні ОБСЄ. 
БДІПЛ відіграє унікальну 
роль у реалізації 
загального мандату ОБСЄ, 
сприяючи 57 державам-
учасницям у зміцненні їхніх 
демократичних інститутів, 
забезпеченні верховенства 

права, посиленні поваги 
до прав людини та 
формуванні толерантних 
суспільств, які заохочують 
і дають можливість усім 
громадянам брати  
участь у суспільному й 
політичному житті.

З моменту свого створення 
в 1991 році Бюро ОБСЄ 
працює над створенням 
стійких суспільств, чиї 
демократичні інститути 
працюють в інтересах 
людей, а також підтримує 
залучення організацій 
громадянського 
суспільства до змістовного 
діалогу з державними 
органами на національному 
й інших рівнях.

БДІПЛ відіграє роль у 
зміцненні демократичних 
інститутів та дотриманні 
прав людини в Україні, 
особливо починаючи з 
2015 року, коли у країні 
стартував окремий проєкт, 
присвячений цій тематиці.

Значна частина роботи, 
яку БДІПЛ проводить в 
Україні, зосереджена на 
моніторингу дотримання 
прав людини, сприянні 
демократичному 
врядуванню та 
законотворчості, а також 
на питаннях толерантності 
та недискримінації, з 
особливим наголосом 
на захисті й інтеграції 
ромських громад. 
БДІПЛ здійснювало 
спостереження за 14  
виборами в Україні,  
востаннє – у 2020 році.

Подальшу інформацію 
про проєкт БДІПЛ  
в Україні можна  
знайти тут. 

Іншим правозахисним 
інструментом ОБСЄ 
є підтримуваний БДІПЛ 
Московський механізм. 

Усі публічні заяви 
БДІПЛ щодо 
нинішнього конфлікту 
розміщено на 
сайті за наведеним 
посиланням. 

Зміцнення наших суспільств завдяки демократії та правам людини
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Стежте за діяльністю 
БДІПЛ тут:

У зв’язку з військовим 
нападом Російської 
Федерації та його 
руйнівними наслідками 
для цивільного населення 
БДІПЛ доклав значних 
зусиль із надання Україні 
необхідної та своєчасної 
підтримки. На етапі швидкого 
реагування діяльність Бюро 
передбачає невідкладні 
заходи для вирішення 
найгостріших проблем у 
галузі прав людини, а на 
постконфліктному етапі її  
буде спрямовано на підтримку 
подальшої відбудови   
та розвитку.

Ці заходи мають на меті 
розширити можливості 
всіх, хто працює у сфері 
захисту прав людини в країні, 
активізувати механізми 
діалогу всередині країни та на 
міжнародному рівні, сприяти 
підвищенню обізнаності 
та допомогти в мобілізації 
громадянського суспільства 
задля ефективного 
захисту прав людини та 
демократичних реформ.

Проєкт охоплює   
широкий спектр ініціатив. 
Поточні та заплановані  
заходи включають:

• Моніторинг дотримання 
прав людини: З початку 
військового нападу Росії 
24 лютого 2022 року 
БДІПЛ відстежує його 
наслідки для цивільних 
осіб і військовополонених з 
метою виявлення порушень 
міжнародного права прав 
людини та міжнародного 
гуманітарного права.

• Боротьба з торгівлею 
людьми: БДІПЛ проводить 
оцінювання національних 
механізмів і стратегій 
запобігання та протидії 
торгівлі людьми у країнах 
ОБСЄ, що межують з 
Україною, а також в інших 
країнах, які приймають  
   

великі потоки біженців/-
ок з України. Основну 
увагу зосереджено на 
виробленні конкретних 
рекомендацій.

• Сприяння діалогу: 
Робота включає семінари 
з питань свободи 
релігії чи переконань, 
ненасильницького 
спілкування та медіації 
для сприяння діалогу 
й об’єднання людей із 
різноманітних релігійних 
громад або громад,  
які дотримуються   
певних переконань.

• Відстеження дотримання 
прав ромів: Взаємодія з 
правозахисниками/-цями із 
сусідніх з Україною держав 
у проведенні моніторингу 
та верифікації імовірних 
порушень прав людини 
та випадків расизму й 
дискримінації стосовно 
ромів, які виїхали з України 
через конфлікт.

• Навчання 
правозахисників/-ць: 
Комплексні навчальні 
програми для 
правозахисників/-ць, 
які працюють в Україні, 
а також в інших країнах 
із біженцями/-ками, 
що залишили Україну 
внаслідок конфлікту; 
розвиток знань та 
навичок для безпечного 
моніторингу дотримання 
прав людини.

• Сприяння кращому 
розумінню ґендерних 
аспектів: Підтримка 
української мережі 
радників/-ць з ґендерних 
питань шляхом підвищення 
обізнаності та навчання, а 
також потенційна допомога 
українському парламенту 
в перетворенні на 
інституцію, що є ґендерно 
чутливою та здатною 
краще представляти й 
забезпечувати інтереси 
всіх громадян.

• Посилення прав людей 
з інвалідністю: Програма 
тренінгів щодо прав 
людей з інвалідністю та 
розробка інформаційно-
просвітницьких матеріалів. 
Спочатку увагу буде 
зосереджено на 
гуманітарних проблемах, 
які виникли внаслідок 
військового нападу 
Російської Федерації,  
проте пізніше головною 
темою стане участь 
людей з інвалідністю в 
політичному житті.

• Участь молоді: Навчання 
з метою сприяти 
взаєморозумінню та 
взаємній повазі серед 
молодих людей – 
вимушених переселенців/-
ок з України, а також 
молоді з приймаючих 
громад у сусідніх країнах 
задля побудови більш 
рівноправних, інклюзивних 
і згуртованих суспільств.

• Залучення українців 
закордоном: У зв’язку 
з тим, що українська 
діаспора відіграє значну 
роль у мобілізації 
гуманітарної допомоги для 
найбільш постраждалих 
від конфлікту територій, 
БДІПЛ організує семінар 
для аналізу відповідного 
досвіду інших країн, 
зокрема стосовно 
допомоги, яку національні 
діаспори надають у 
постконфліктній відбудові 
та розвитку.

• Посилення 
демократичних 
інститутів: Допомога 
українському парламенту 
в забезпеченні 
парламентської 
доброчесності, а також 
посиленні функції 
парламентського нагляду 
за діяльністю уряду, що 
є наріжним каменем 
належного врядування.  
 

• Підтримка у сфері 
законодавства: Надання 
рекомендацій українському 
парламенту й іншим 
демократичним інститутам 
з питань регулювання 
діяльності політичних 
партій і вдосконалення 
національного 
законодавства, а також 
сприяння відкритим, 
прозорим та інклюзивним 
процесам законотворення.

• Протидія злочинам 
на ґрунті ненависті: 
Навчання з протидії 
злочинам на ґрунті 
ненависті для 
правоохоронних органів та 
прокуратури в Україні щодо 
виявлення, реєстрації, 
моніторингу та реагування 
на інциденти та злочини на 
ґрунті ненависті. 

• Посилення 
відповідальності: 
Сприяння об’єднанню 
зусиль інститутів з регіону 
ОБСЄ, що працюють 
над притягненням до 
відповідальності винних 
у порушенні прав 
людини та міжнародного 
гуманітарного права 
в Україні. Згодом 
допомога у навчанні 
суддів і прокурорів, 
представників/-
ць інших органів 
системи правосуддя 
в Україні, залучених 
до розслідування, 
переслідування та 
судового розгляду  
воєнних злочинів, а  
також відправлення 
правосуддя під час 
збройного конфлікту.

Планування конкретних 
заходів залишається гнучким, 
щоб краще відповідати на 
потреби громадянського 
суспільства й усіх залучених 
до захисту прав людини в 
Україні. 

Заходи
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