11 вересня 2012р., Київ
Прес-реліз: «Жеребкування щодо складу ОВК мали б провести для кожної ОВК
окремо»
11 вересня 2012 року у Києві, на сьогоднішній конференції, що проводиться агентством
новин УНІАН, Європейська мережа організацій по спостереженню за виборами (ENEMO)
представила свій перший попередній звіт на період з 5 серпня по 9 вересня 2012 року. Пані
Майя Мілікіч, заступник голови місії ENEMO в Україні, зазначила: «Всі висновки в цьому
звіті спираються на звичайні спостереження та інтерв’ю з учасниками виборів.
Спостерігачі ENEMO докладають зусиль для перевірки всіх тверджень, які вони
почули від опитуваних». Одна група довгострокових спостерігачів ENEMO охоплює одну
або дві області України та в цей період концентрує свої спостереження на процесі реєстрації
кандидатів, утворенні виборчих округів, проведенні виборчої кампанії, формуванні та роботі
виборчої адміністрації, а також на скаргах та закликах, які безпосередньо відносяться до
виборів.
Новий закон про вибори розширив права національних спостерігачів. Центральна Виборча
Комісія полегшила процес реєстрації спостерігачів та зробила свої сесії відкритими для
спостерігачів та представників ЗМІ. Пан Пітер Новотний, голова місії ENEMO в Україні,
зазначив: «Хоча закон дозволяє ЦВК приймати рішення, а судам вирішувати
суперечності, що стосуються виборів, своєчасно, не всі кандидати, яким було
відмовлено, мають у своєму розпорядженні ефективні засоби вирішення проблем». Він
також додав: «Для того, щоб краще представляти партії в окружних виборчих комісіях,
ЦВК повинна була провести жеребкування для кожної окружної комісії окремо. Часті
заміни в ОВК та низький рівень обізнаності з процедурами вимагає більшої кількості
тренінгів та інструкцій для членів ОВК».
ENEMO повідомляє про значну тенденцію до контр-агітації, що включала в себе
провокативні висловлювання різних політичних суперників. Пан Ельмір Цаміч, координатор
ДВС, прокоментував: «ENEMO повністю враховує важливість парламентських виборів
та напруженість серед конкуруючих політичних суб’єктів. Незважаючи на це, ми б дуже
хотіли закликати політичні партії та кандидатів уникати контр-агітації та атак на своїх
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опонентів». Проекти, профінансовані державою, представляються як особисті досягнення
кандидата або як ініціативи політичної партії для просування виборчої кампанії. Пан Цаміч
додав: «ENEMO закликає місцеву владу, політичні партії та кандидатів утримуватися
від зловживання державними ресурсами для просування своїх кандидатів».
Нещодавня заборона національного телеканалу та певні твердження щодо тиску на місцеві
ЗМІ дуже непокоїть та прямо впливає на свободу слова в Україні, що прямим чином дуже
негативно відображається на самій кампанії. Пані Майя Мілікіч, заступник голови місії
ENEMO в Україні, прокоментувала: «ENEMO твердо переконана, що втручання у роботу
будь-яких ЗМІ в Україні не внесе нічого позитивного у прозорість, відкритість та
чесність виборчого процесу. Ми сподіваємося, що такі події не стануть тенденцією та
настійно рекомендуємо «ТВІ» та «Волі» вирішити внутрішні суперечки. ENEMO буде
уважно спостерігати за ситуацією незалежності ЗМІ».
ENEMO буде продовжувати спостереження у цій сфері, та у подальшому передвиборчому
періоді планує випустити ще один підсумковий звіт, який буде представлений на офіційній
прес-конференції на початку жовтня. ENEMO діє у повній відповідності до міжнародних
стандартів спостереження за виборами. Місія спостереження ENEMO 2012 в Україні за
парламентськими виборами проводиться за фінансової підтримки уряду США, уряду
Великобританії, Міністерства закордонних справ Німеччини, Королівства Нідерландів та
Чорноморського фонду регіональної співпраці.
Щоб отримати додаткову інформацію, просимо звертатися до:
Майї Мілікіч, заступника голови / завідувач PR-відділу; E-mail: maja.milikic@enemo.eu;
тел..+380 (0) 99 753 31 32
http://www.facebook.com/pages/Enemo-The-European-Network-of-Election-MonitoringOrganizations/430957566960421
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