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ДЕЛЕГАЦІЯ НДІ ВВАЖАЄ, ЩО УКРАЇНА МОЖЕ ВПОРАТИСЯ З ВИКЛИКАМИ
ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ
КИЇВ, Україна – Цілісність виборчого процесу під час парламентських виборів в Україні
залежатиме від узгоджених ініціативних дій українців. Це допоможе компенсувати недоліки
виборчого законодавства, а також застосувати нові політичні практики, – про це говориться в
офіційній заяві Національного Демократичного Інституту, оприлюдненій сьогодні.
«Ще ніколи раніше українська демократія не мала таких перспектив та не зіштовхувалася з
такою великою кількістю перешкод одночасно», - відмічають члени делегації. «Вибори
Президента у травні стали важливою віхою конструктивної участі громадян, політичного
лідерства та громадської єдності». Вони продемонстрували, що «за наявності достатньої
політичної волі Україна може провести демократичні вибори, навіть стоячи перед
смертельними загрозами її безпеці».
Місія відмічає, що кроки, які можуть бути здійснені перед виборами для покращення
перспектив демократичного процесу, включають «забезпечення реалізації виборчих прав та
безпеки голосування, конструктивної агітації, участі жінок та оприлюднення джерел
фінансування». У довгостроковій перспективі потрібні «невідкладні реформи у таких
сферах, як законодавча база виборів, здійснення передвиборчої агітації та фінансування
партій, прозорість засобів масової інформації.»
«Незважаючи на встановлення хиткого перемир’я», як зазначає делегація, окупація Криму та
конфлікт на сході країни загрожує суверенності та незалежності України, «покладаючи
надзвичайно важку ношу на демократичні інститути, що розвиваються у державі, в тому
числі й майбутні парламентські вибори».

Члени делегації також зауважили, що чесні та прозорі парламентські вибори потрібні для
того, щоб надати можливість новому уряду здійснювати реформи та знайти прийнятне
рішення цього конфлікту.
«Суспільна рушійна сила, що зародилася з руху Євромайдану, не послабшала і зараз
спрямовується у більш сталі форми політичної організації та врядування», говорять
учасники місії, додаючи, що «вливання нових облич у політику є одним з найбільш
вражаючих аспектів сьогоднішнього політичного середовища».
Делегація також відмітила втішні ознаки того, що кілька політичних партій включили більше
жінок до прохідної частини списків кандидатів.
До складу делегації увійшов Едвард «Тед» Кауфман (Edward “Ted” Kaufman), колишній
американський сенатор від штату Делавер; Роберт Адамс (Robert Adams), міжнародний
експерт з питань виборів та демократизації з Electoral Reform International Services (ERIS);
Марія Бабіч (Marija Babic), незалежний експерт з виборчих питань; Лора Джуетт (Laura
Jewett), Регіональний директор програм НДІ в Євразії; та Мері О’Хейген (Mary O’Hagan),
директор НДІ в Україні.
НДІ буде продовжувати розвивати висновки за результатами спостереження передвиборчої
місії та оцінювати політичну ситуацію і безпекові питання під час усього процесу. Інститут
надішле делегацію для оцінювання процедур у день голосування та після нього.
Місія НДІ здійснюється за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.

###

Національний Демократичний Інститут – це неприбуткова, позапартійна організація, що
підтримує та зміцнює демократичні інститути в усьому світі шляхом посилення
громадської участі, збільшення рівня відкритості та відповідальності уряду. Більше
інформації можна знайти на www.ndi.org.

