МІСІЯ КАНАДИ 2019
МІСІЯ КАНАДЕМ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ В УКРАЇНІ
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ

Для негайного розповсюдження

ПРЕС-РЕЛІЗ
Україна провела вільні і справедливі вибори Президента, що
підтверджують проведену демократичним шляхом зміну влади в умовах
іноземної агресії
Київ, 22 квітня 2019 року
Сьогодні Місія Канади 2019 оприлюднила другу попередню заяву з висновками за результатами
спостереження за другим туром президентських виборів 2019 року в Україні, яка була зроблена на
основі аналізу всіх аспектів виборчого процесу у період між першим і другим туром виборів, а також
процедур голосування та підрахунку голосів у день виборів.
Почесний голова Місії Ллойд Аксуорті заявив: “Україна продовжує шлях демократичного розвитку, і ми
вітаємо виборців України, які обрали свого нового президента на демократичних і вільних виборах”.
Місія виявила, що було вжито достатніх заходів для захисту цілісності виборів. У період, що передував
другому туру, виборча кампанія була мирною, а загальна координація дій між різними гілками
правоохоронних органів у питаннях безпеки, пов’язаних з виборами, була ефективною.
Місія Канади 2019, однак, звернула увагу на певні питання. Участь у виборах 1.6 мільйона внутрішньо
переміщених осіб та тимчасова зміна місця голосування залишалися проблематичними. Місія Канади
продовжує відзначати низьку кількість жінок, що приймають участь в політичному процесі, а також
відсутність жіночих голосів і занепокоєнь в цій кампанії. Визначення «агітації» у засобах масової
інформації, а також фінансування виборчої кампанії залишаються непрозорими; висока концентрація
засобів масової інформації в руках невеликої кількості власників продовжувала впливати на
інформаційний простір і доступ виборців до інформації. Крім того, місія зазначила, що один із
кандидатів не дотримувався періоду тиші.
Користуючись нагодою, Місія Канади хотіла би ще раз привітати Центральну виборчу комісію, а також
ОВК та ДВК з успішним проведенням добре організованого дня голосування, під час якого виборці
впевнено віддавали свої голоси. Місія Канади також хотіла би відзначити надзвичайну відданість та
роботу більше ніж півмільйона громадян, котрі здійснювали добровільні зусилля та брали участь в
організації та підготовці усього виборчого процесу. Результатом цих зусиль стало те, що другий тур
виборів був проведений чесно і з дотриманням міжнародних стандартів демократичних виборів.
Почесний голова Місії Канади Ллойд Аксуорті заявив: “Дебати між кандидатами є важливою частиною
демократичного процесу. Вони є частиною демократичної традиції. Українці заслуговують на те, щоб
мати можливість ознайомитися з платформами кандидатів та їхнім баченням розвитку країни. Заради

інтересів людей та майбутніх виборів, ми сподіваємося, що кандидати з повагою ставитимуться до цих
очікувань у майбутньому”.
Місія зазначила, що організація дебатів на стадіоні в останній вечір виборчої кампанії, що передував
періоду тиші, не залишила достатньо часу для осмисленого аналізу та коментарів щодо платформ
кандидатів.
Під час другого туру були виявлені чіткі приклади того, як виборчі штаби кандидатів ігнорували ЗМІ.
Існує необхідність серйозного вивчення виборчих платформ кандидатів. Як ми бачимо в усьому світі,
здатність засобів масової інформації співпрацювати з кандидатами та висвітлювати їхні виборчі
платформи є надзвичайно важливим питанням, яке заслуговує на повагу.
Ключовими питаннями, які спостерігалися під час проведення другого туру виборів, були гібридна
війна, поширення дезінформації, а також використання “чорного PR” виборчими штабами кандидатів,
які змагалися між собою.
Другий тур виборів Президента України відбувся у контексті збройного конфлікту на Сході України, а
виборці в Криму та в частинах Донецької та Луганської областей зіткнулися з труднощами у реалізації
своїх демократичних прав через незаконну окупацією Російською Федерацією. Під час виборів Україна
фактично продовжувала перебувати у стані війни та мати справу з проявами насильства у Донецькій та
Луганській областях. Місія Канади 2019 занепокоєна тим, з якими труднощами виборці продовжували
стикатися під час голосування на тимчасово окупованих територіях України.
“Місія вітає надзвичайно відданих громадян України, які брали участь у кожному етапі виборчого
процесу, як кандидати, як їхні представники, члени окружних і дільничних виборчих комісій,
представники органів безпеки, громадянського суспільства, спостерігачі та виборці”, - заявив доктор
Аксуорті. Це особливо помітне досягнення в умовах агресивного зовнішнього втручання.
Місія Канади 2019 спостерігала за перебігом виборчого процесу від початку і до кінця та
продовжуватиме спостерігати за реакцією на результати президентських виборів та можливими
оскарженнями. Місія продовжить свою незалежну роль у спостереженні за виборами на майбутніх
парламентських виборах.
Контакти для запитів із ЗМІ:
Агнес Дока, директор з комунікацій
Тел.: +380 (96) 2210743,
Електронна пошта: agnes.doka@canadem.ca
Повний текст другої попередньої заяви доступний за посиланням:
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###
Передумови для діяльності Місії Спостереження за Виборами КАНАДЕМ
Організацією КАНАДЕМ було здійснено понад 130 місій спостереження в більш ніж 40 країнах, що
значним чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу в усьому світі. КАНАДЕМ направила
близько 2000 спостерігачів протягом 11 місій спостереження за виборами в Україні, починаючи з 2004
року. Місія Спостереження за Виборами КАНАДЕМ діє згідно з «Декларацією принципів міжнародного
спостереження за виборами», прийнятою ООН у 2005 році.

