ЗВІТ
ГОЛОВИ СВІТОВОЇ КОМІСІЇ ЛЮДСЬКИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ
Як Голова Комісії очолював та брав участь у:






Очолював Міжнародну місію Світового Конґресу Українців (СКУ) зі спостереження за
парламентськими виборами в Україні у жовтні 2014. Місія складалася з більш ніж 220
спостерігачів з 25 різних країн і здійснювала моніторинг понад 1200 виборчих дільниць по
всій Україні;
Обговорював голосування на парламентських виборах в Україні шляхом участі у 20-ти
теле- та радіо-інтерв'ю в Україні;
Писав листи з питань, пов'язаних з дотриманням прав людини в Україні, Криму та в Росії;
Здійснював моніторинг ситуації, пов’язаної з дотриманням прав людини в Україні,
підтримуючи постійний контакт / діалог з Галиною Койнаш, Фундацією Відкритий діалог та
Атлантичною радою.

Ефективність роботи комітету щодо проблем, пов’язаних з порушенням прав людини у зв’язку з
подіями в Україні, повинна бути кращою. Головною проблемою є те, що на Голову комітету
минулого року було покладено велику кількість професійних обов’язків. Однією з основних цілей
2015-2016 років буде пошук осіб, котрі змогли б працювати та звітувати щодо дотримання прав
людини на більш постійній основі.
Петро Штик
Голова
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REPORT OF THE CHAIRPERSON OF
THE INTERNATIONAL HUMAN AND CIVIL RIGHTS COMMITTEE
The chairperson of the committee has led and participated in:





Led, as Chief of Mission, the UWC Parliamentary Election Mission for the October 2014
parliamentary elections. The mission consisted of over 220 observers from 25 different countries
and monitored over 1200 polling stations throughout Ukraine;
Discussed the vote at Ukraine’s Parliamentary elections in over 20 television/radio interviews in
Ukraine.
Writing letters on issues related to human rights in Ukraine and Crimea;
Monitored the human rights situation in Ukraine by maintaining regular contact/dialogue with
NGOs such as Open Dialogue Foundation and Halya Coynash.

The committee’s effectiveness to the vast quantity of human rights issues generated by the crisis in
Ukraine has been disappointing. The main issue has been the professional work schedule of the
chairperson of the committee. One of the main goal of 2015-2016 will be to find a group of individuals
that can focus and report on human rights on a more regular basis.
Petro Sztyk
Chairperson
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