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"Reforma Interpolu: nie pozwólmy,
aby zatrzymała się w pół drogi" debata podczas konferencji
OBWE/ODIHR HDIM 2017
Fundacja Otwarty Dialog we współpracy zDestination Justice przeprowadziła debatę "Reforma
Interpolu: nie pozwólmy, aby zatrzymała się w pół drogi" 15 września 2017 r. na Stadionie
Narodowym przy okazji konferencji OBWEHDIM2017 w Warszawie.
Ostatnie nadużycia Interpolu przez państwa niedemokratyczne, takie jak czerwone
powiadomienie wystawione przez Turcję w celu zatrzymania niemieckiego pisarza w Hiszpanii
Doğana Akhanli oraz inne przypadki w Rosji, Mołdawii, Kazachstanie i Azerbejdżanie pokazują,
dlaczego reforma zainicjowana w ostatnim czasie przez Interpol powinna zostać wdrożona
zdecydowanie i bezzwłocznie.
Przyjęcie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) raportu "Nadużycie systemu
INTERPOLU: potrzeba ostrzejszych zabezpieczeń prawnych" stanowi ważne wsparcie dla takich
organizacji społeczeństwa obywatelskiego jak Fundacja Otwarty Dialog, które uważnie śledziły
proces reform, a teraz wzywają do dalszych działań.
Zobacz pełną galerię
Naszymi mówcami byli:
- Ana Ursachi, mołdawska prawniczka na wygnaniu i obrończyni praw człowieka,
- Dzhamilya Aimbetova-Tokmadi, żona Muratkhana Tokmadiego, kazachskiego biznesmena
przetrzymywanego w areszcie Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa Kazachstanu, na którego
wywierano naciski, by wymusić zeznania przeciwko dysydentom;
- Yusuf Binici, były szef policji wydziału Tureckiej Policji Narodowej,
- Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji Otwarty Dialog,
- Jedrzej Czerep, analityk z Fundacji Otwarty Dialog.
Podczas wydarzenia przedstawiono także nagrania wideo z apelem szeregu ofiar nadużyć
Interpolu, które z powodu swojej sytuacji prawnej lub miejsca, w którym się znajdują nie mogły
pojawić się na spotkaniu. Wśród nich byli:
- Akhmed Zakayev, były wicepremier i premier nieuznanej Czeczeńskiej Republiki Iczkerii,
któremu udzielono azylu politycznego w Wielkiej Brytanii;
- Anatoliy Pogorelov z Kazachstanu, były pracownik BTA Banku, któremu grozi ekstradycja ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich;
- Yan Andreyev, były burmistrz dystryktu Tutajew w obwodzie jarosławskim (Rosja);
- Leila Khrapunova, członkowie rodziny której są obiektami wniosków o ekstradycję z powodu
publicznie udzielonego wsparcia rodzinie prominentnego dysydenta Mukhtara Ablyazova;

- Leyla Yunus, znana azerbejdżańska obrończyni praw człowieka i uchodźca polityczny;
- Silvia Palomba, dyrektor Destination Justice, organizacji pozarządowej zajmującej się prawami
człowieka.
Czytaj nasze raporty:
1. "Reforma Interpolu: nie pozwólmy, aby zatrzymała się w pół drogi"
2. "Sprawa Muratkhana Tokmadiego"
Zobacz także:
Apel ofiar nadużywania czerwonych powiadomień Interpolu - video
Vocal Europe: "Poniedziałkowa rozmowa z Lyudmylą Kozlovską o nadużywaniu Interpolu
przez reżimy autorytarne"
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