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«Захистимо Ваші права спільними
зусиллями» – інформаційна кампанія, яку
було розпочато у Львівській області
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Європейські та українські експерти
зібралися у Києві на закінчення проекту
КМЄС з координації донорів
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КМЄС запускає масштабну програму тренінгів
для підтримки реформи забезпечення
громадського порядку в Україні

 

«Методи із забезпечення
громадського порядку, про
які розповідатимуть на цих
тренінгах,
використовуються 15 років.

Вони вже довели свою
ефективність, забезпечуючи
право на мирні зібрання та
водночас захищаючи

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС)
розпочала сьогодні масштабну програму тренінгів для
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громадян та поліцію від
проявів насильства»
 

 

командирів поліції, які відповідають за громадську
безпеку під час масових заходів, таких як демонстрації
або футбольні матчі.

Ця програма, що триватиме з 25 вересня по 27 жовтня
2017 року, є частиною допомоги КМЄС спрямованої на
формування нової моделі забезпечення громадського
порядку, мета якої – мінімізувати ризики виникнення
насильства. Тренінги проводитимуть офіцери поліції з
різних європейських країн, здебільшого зі Швеції та
Данії. Вони зосереджуватимуть увагу українських колег
на так званій «скандинавській моделі» забезпечення
громадського порядку, що визнана однією з
найефективніших в Європі.

Планується, що програму тренінгів відвідають 22
командири поліції, у тому числі офіцери найвищої ланки,
які відповідають за громадську безпеку під час масових
заходів.

Серед методів, з якими ознайомлять учасників тренінгів:
підтримання постійного діалогу з натовпом, непомітна
присутність поліції (яка залучає додаткові сили лише у
разі виникнення серйозних заворушень) та розуміння
психології натовпу. В основі цієї моделі є філософія, що
масові зібрання – це право, яке треба захищати, а не
загроза, якої треба боятися.
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Скандинавський рецепт для українських
мітингів: як має діяти Нацполіція під час
масових безладів

14-16 червня 2001 року шведське місто Ґетеборг,
де проходив саміт ЄС, охопили масові
заворушення, які за рівнем насильства та
заподіяної шкоди були чи не наймасштабнішими в
його історії. Унаслідок сутичок антиглобалістів з
поліцією центральна частина міста була значно

 

«Слід зауважити, що
країни ніколи сліпо не
копіюють готові
поліцейські моделі:
діяльність поліції в
сучасній Європі
більше нагадує
«мозаїку» із загальних
ідей, адаптованих з
урахуванням місцевих
потреб.
Отже, нова українська
модель не буде
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пошкоджена.

Вперше з 1931 року ситуація під час протесту
вийшла з-під контролю, і поліція відкрила вогонь
по протестувальниках.

На щастя, ніхто не загинув.

Коли в місті нарешті настав спокій, шведська
поліція — слід віддати їй належне – вирішила
ретельно проаналізувати, що саме пішло не так.

І хоча того дня до Ґетеборгу насправді приїхала
агресивно налаштована меншість
протестувальників, які не приховували, що мають
на меті створити всім проблеми, розслідування
подій червня 2001 року засвідчило, що поліція
загалом повинна була зробити набагато більше,
щоб запобігти спалахам насильства.

В Швеції поліція користується чи не найвищим у
світі рівнем суспільної довіри. Регулярні
опитування підтверджують, що понад 90% шведів
довіряють своїм поліцейським. Таку довіру можна
почасти пояснити тим, що поліція завжди готова не
лише виявляти проблеми, але й робити все для їх
усунення. Тож, проаналізувавши ґетеборзькі
заворушення, шведська поліція почала працювати
над розробкою нової моделі охорони
громадського порядку під час масових заходів.
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повністю
«скандинавською».
Вона буде
українською, але
базуватиметься на
методах, ефективність
яких вже перевірена в
інших країнах, і буде
орієнтованою на
захист прав людини»

Майбутні заходи
9-12 жовтня: КМЄС сприяє візиту голови АРМИ до щорічної загальної зустрічі
Європолу у м. Стокгольм, Швеція 
9-12 жовтня: Місія організовує тренінг з лідерства для вищого керівництва
Національної поліції України
11-12 жовтня: КМЄС проводить семінар щодо координації структур із
запобігання шахрайству для представників Міністерства внутрішніх справ та
Національної поліції України
12-13 жовтня: Тренінг щодо електронного врядування, боротьби з корупцією
та практик ЄС у розробці Стратегії внутрішньої безпеки відбудеться в Києві
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