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Шановні члени Об'єднаного постійного комітету із закордонних справ, оборони і торгівлі! 

 

Особи й організації, які підписалися нижче, просять державу ухвалити запит 

австралійського парламенту щодо застосування закону, аналогічного американському 

Глобальному закону Магнітського. Ми просимо австралійський парламент вжити заходів 

стосовно вищезгаданого питання та ухвалити закон про цілеспрямовані санкції проти 

урядовців та інших організацій, які здійснили грубі порушення прав людини або корупцію 

на високому рівні. 

 

Багато хто з нас є учасниками Круглого столу американської організації «Міжнародна 

свобода релігії» (англ. IRF). Це неформальна група представників неурядових організацій, 

які регулярно збираються, щоб обговорити найнагальніші проблеми, з якими 

зіштовхуються громади та люди всіх конфесій, а також невіруючі, коли порушується їхнє 

право на свободу віросповідання. Круглий стіл IRF функціонує впродовж десяти років як 

багатоконфесійна платформа для співпраці в підтримку права на свободу віросповідання, 

яке є фундаментальним правом кожної людини, незалежно від його віри. Члени Круглого 

столу IRF і його робочої групи з питань правосуддя та підзвітності рекомендували уряду 

Сполучених Штатів обґрунтувати доцільність введення санкцій згідно з Глобальним 

законом Магницького. 

 

Згідно з останнім щорічним дослідженням «Pew Research Center» про глобальні 

обмеження на релігію, в 2017 році 83% населення світу проживало в країнах із високим 

або дуже високим рівнем обмежень і / або ворожості. Для порівняння: у 2015 році було  

79%, у 2014 році – 74%, а в 2007 році – 68%. Ми рекомендуємо Об'єднаному постійному 

комітету звертати особливу увагу на серйозні порушення свободи релігії або переконання, 

зазначені у статті 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 
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Зокрема, ми рекомендуємо Об'єднаному постійному комітету наслідувати приклад США, 

Канади, Великобританії та інших країн і створити механізм для впровадження санкцій 

проти урядовців та інших організацій, відповідальних за «позасудові вбивства, тортури чи 

інші грубі порушення прав людини, визнані на міжнародному рівні» або «серйозні 

корупційні дії». 

 

Для Австралії особливо важливо ухвалити такий закон, зважаючи на його важливість і 

вплив у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні, де права людини та релігійні свободи все 

ще порушуються, а в багатьох випадках навіть зростають. 

 

Ми також рекомендуємо, щоб до Глобального закону Магнітського було додано механізм 

регулярних консультацій між установами-виконавцями та правозахисниками, 

організаціями громадянського суспільства, а також свідками та жертвами порушень – як в 

Австралії, так і в країнах, що викликають занепокоєння. З нашого досвіду, такі регулярні 

консультації є ключем до ефективного здійснення Глобального закону Магнітського та 

інших систем санкцій і моніторингу прав людини в Сполучених Штатах і в усьому світі. 

 

У Глобальному законі Магнітського також необхідно передбачити заходи для захисту 

осіб, які повідомляють про порушення прав через репресії з боку відповідних осіб. Одним 

із можливих заходів було б зобов'язати Міністерство закордонних справ публікувати 

річний звіт про «репресії», в якому будуть перераховані конкретні випадки та імена осіб 

відповідальних за це. 

 

Ми б також хотіли ще раз висловити своє схвалення щодо наміру австралійського 

парламенту прийняти закон, аналогічний американському Глобальному закону 

Магнітського. 

  

 

З повагою, 

  

Грег Мітчелл, International Religious Freedom Roundtable (Круглий стіл «Міжнародна 

свобода релігії») 

Шон Нельсон, ADF International («Альянс Захисту Свободи») (співголова Робочої групи з 

питань юстиції та відповідальності) 

Сільвія Станард, Національне управління церкви Саєнтології (співголова Робочої групи з 

питань юстиції та відповідальності) 
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ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

21Wilberforce 

 

ADF International («Альянс Захисту Свободи») 

Advocates International 

ALTSEAN 

Асоціація проти релігійного переслідування  (англ: Association Against Religious 

Persecution) 

Асоціація на підтримку свободи релігії або переконань у В'єтнамі (англ: Association for the 

Advancement of Freedom of Religion or Belief in Vietnam) 

Boat People SOS — проєкт на тему релігійної свободи 

Асоціація буддійської солідарності (англ: Buddhist Solidarity Association) 

Кампанія за заборону тортур у В'єтнамі (англ: Campaign to Abolish Torture in Vietnam) 

Церква Всемогутнього Бога 

 

Національне управління церкви Саєнтології 

 

Громадянська влада ініціативи для Китаю (англ: Citizen Power Initiatives for China) 

Комітет з питань свободи віросповідання у В'єтнамі (англ: Committee for Religious 

Freedom in Vietnam)  

Асоціація прихожан Con Dau (англ: Con Dau Parishioners Association) 

Солідарність коптів 

 

CSW UK (Всесвітня Християнська Солідарність, Великобританія) 

Human Rights Without Frontiers (Права людини без кордонів) 

Асоціація незалежних журналістів В'єтнаму (англ: Independent Journalists Association of 

Vietnam) 

 

Незалежна Стара Католицька Церква (англ: Independent Old Catholic Church) 

 

Інститут глобальної взаємодії (англ: Institute for Global Engagement) 
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Міжнародний Центр Прав і Юстиції (англ: International Center for Rights and Justice) 

 

Міжнародна християнська турбота (англ: International Christian Concern) 

 

Міжнародний християнський фонд за демократію (англ: International Christian Foundation 

for Democracy) 

 

Фронт ісламського відродження (англ: Islamic Renaissance Front) 

 

Фонд Ван Мінь (англ: Minh Van Foundation) 

 

Фундація «Відкритий Діалог» 

 

Open Doors США  

 

Інститут свободи релігії 

 

Російська православна автономна церква в Америці 

 

Safeguard Defenders 

 

Save the Persecuted Christians («Врятуйте переслідуваних християн») 

 

Міжнародний Альянс Стефанус (англ: Stefanus Alliance International) 

 

Фонд Тахрір Алніса (англ: Tahrir Alnisa Foundation) 

 

Єдина буддистська церква В'єтнаму, Управління закордонних справ (Unified Buddhist 

Church of Vietnam, Office of External Affairs) 

 

Об'єднання комітетів на захист євреїв у колишньому СРСР 

 

Уйгурський проєкт з прав людини 

 

В'єтнамська коаліція проти тортур 

 

В'єтнамські жінки за права людини 
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Фізичні особи 

 

Разом із назвою та організацією з метою ідентифікації  

 

Джефф Чен 

Віце-президент з адвокації, асоціація Фалуньгун (Falun Gong), Вашингтон 

 

Луїза Грів 

Голова комітету США з коаліції за припинення зловживання трансплантатом у Китаї 

 

Скотт Морган 

Підприємство «Red Eagle» 

 

Іффат Рахман 

Африканська асоціація адвокатів 

 

Джанлі Ян 

Громадянська влада Китаю 


