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Організація з безпеки та співробітництва в Європі 
Бюро з демократичних інститутів і прав людини 

БДІПЛ в Україні

БДІПЛ – це, перш за все, інститут у галузі прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), що сприяє проведенню демократичних виборів, 
демократичному врядуванню, забезпеченню поваги 
до прав людини, толерантності та недискримінації, 
верховенства права та поліпшення становища рома і сінті.

БДІПЛ відіграє важливу роль у реагуванні ОБСЄ на 
кризу в Україні та навколо неї. У 2014 році БДІПЛ, спільно 
з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних 
меншин, провело Місію з оцінки стану справ 
із дотриманням прав людини, за результатами якої було 
започатковано широкі консультації з представниками 
громадянського суспільства, організовано семінари 
з безпеки для українських правозахисників, а також 
навчання з питань моніторингу дотримання 
прав людини та безпеки для членів Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ. 

У липні 2015 року БДІПЛ надіслало в Україну повторну 
Місію з метою оцінити, як з того часу змінився стан справ 
із дотриманням прав людини у Криму та як ці зміни 
позначились на вразливих групах. Крім з’ясування, які 
рекомендації Місії було виконано з весни 2014 року, 
повторна Місія також дослідила широкий спектр прав 
людини для виявлення можливих порушень на тлі 
радикальних змін у політичному ландшафті України. 

БДІПЛ надсилало довгострокові місії зі спостереження 
за достроковими президентськими виборами 25 травня 
2014 року та достроковими парламентськими виборами 

26 жовтня 2014 року. У відповідних заключних звітах 
зазначено, що ці вибори засвідчили рішуче прагнення 
влади проводити справжні вибори у відповідності 
до зобов›язань держав-учасниць ОБСЄ та інших 
міжнародних стандартів і, майже по всій території 
країни, з дотриманням основоположних свобод. БДІПЛ 
також здійснювало спостереження за місцевими 
виборами 25 жовтня 2015 року та зауважило 
у заключному звіті, що вибори були змагальними 
й добре організованими, а передвиборча кампанія 
в цілому відповідала критеріям демократичного 
процесу. Разом із тим, у звіті наголошено на необхідності 
подальшої інклюзивної реформи в цій царині.

У взаємодії з Міністерством культури, БДІПЛ докладало 
зусиль для активізації діалогу між державними органами 
та громадськими організаціями ромської громади 
з питань реалізації національного та регіональних планів 
дій із захисту й інтеграції ромів. Разом із Державною 
міграційною службою, Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини й Агентством ООН у справах 
біженців Бюро організувало фахові дебати з метою 
усунення конкретних перешкод в отриманні ромами 
посвідчень особи. 

Тісно співпрацюючи зі Спеціальною моніторинговою 
місією, Координатором проектів ОБСЄ в Україні 
та іншими міжнародними організаціями, БДІПЛ 
продовжує свою діяльність в Україні за п’ятьма 
основними програмними напрямками.

“Криза в Україні та навколо неї вкотре довела значущість обстоюваної ОБСЄ 
концепції усебічної безпеки, що охоплює і людський вимір. Суттєвий внесок БДІПЛ 
у діяльність ОБСЄ з розв’язання кризи шляхом постійного діалогу підтверджує 
ефективність роботи Бюро.”
Міхаель Георг Лінк, Директор БДІПЛ
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Діалог з питань людського виміру

БДІПЛ приділяє велике значення своїй ролі як 
основного інституційного каналу зв’язку між ОБСЄ та 
громадянським суспільством. Починаючи з квітня 2015 
року, БДІПЛ реалізує проект «Зміцнення діалогу між 
громадянським суспільством і ключовими державними 
органами та установами в Україні у сфері людського 
виміру», спрямований на розбудову потенціалу, сприяння 
діалогу та співпраці між організаціями громадянського 
суспільства та представниками держави у вирішенні 
основних проблем забезпечення прав людини 
в Україні відповідно до зобов’язань у рамках ОБСЄ. 
Сотні українських учасників проекту безпосередньо 
долучились до громадських і навчальних заходів, 
семінарів, практичних занять і зустрічей по всій 
країні. Провідними темами заходів були: моніторинг 
дотримання прав людини, демократичне врядування 
й законотворчість, толерантність і недискримінація.

Вибори

БДІПЛ готове надати Україні, на її запит, допомогу 
в подальшому удосконаленні виборчого процесу 
та вирішенні пов’язаних з виборами проблем. БДІПЛ 
також готове направити своїх спостерігачів за місцевими 
виборами до окремих районів Донецької та Луганської 
областей, якщо буде досягнуто відповідної домовленості 
між сторонами контактної групи з виконання Мінських угод.

Свобода релігії або віросповідання

У 2015 та 2016 роках увагу Проекту БДІПЛ зі зміцнення 
безпеки релігійних або віросповідних громад було 

зосереджено на розбудові потенціалу громадянського 
суспільства, релігійних або віросповідних громад 
і відповідальних державних установ у галузі розуміння 
та запровадження міжнародних стандартів щодо 
свободи релігії чи віросповідання; на виявленні 
та протидії злочинам на ґрунті ненависті; на сприянні 
міжконфесійному діалогу, а також діалогу між державою, 
організаціями громадянського суспільства та релігійними 
чи віросповідними громадами.

Толерантність і недискримінація

Розвиток спроможності представників громадянського 
суспільства виявляти, проводити моніторинг 
та протидіяти злочинам на ґрунті ненависті, а також 
вести діалог з відповідальними державними 
структурами є невід’ємною складовою діяльності БДІПЛ 
в Україні. Детальнішу інформацію про інструменти, 
що використовує БДІПЛ для підвищення громадської 
обізнаності щодо злочинів на ґрунті ненависті й інших 
форм нетерпимості, можна знайти за посиланням: 
hatecrime.osce.org.

Сприяння законотворчій 
діяльності

На запит української сторони, БДІПЛ здійснює правовий 
аналіз проектів законодавчих актів з питань людського 
виміру щодо їх відповідності міжнародним стандартам 
та проводить навчальні програми з розробки 
політики, планування законодавчої діяльності й оцінки 
законодавчих ініціатив. Усі правові висновки БДІПЛ 
наявні за посиланням: legislationline.org.
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