Прем'єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Щодо проекту Декларації ООН
про права селян та інших людей,
які працюють у сільській місцевості
м. Київ, 28 березня 2018 р.
Вельмишановний Володимире Борисовичу!
27 березня 2018 р. у м. Києві за участі численних представників українського
громадянського суспільства, фермерських організацій, українських та міжнародних
громадських організацій та інституцій з Польщі, Румунії, Нідерландів, Бельгії,
Австрії, включаючи глобальний Міжнародний рух La Via Campesina (ініціатор
Декларації ООН про права селян та інших людей, що працюють у сільській
місцевості), за участі представника дипломатичної місії Болівії, представника
Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших офіційних осіб,
відбулася Міжнародна конференція «На шляху до Декларації ООН про права селян та
інших людей, які працюють у сільській місцевості». Прийнято резолюцію у якій
висловлюється підтримка проекту Декларації та міститься заклик до найвищих
органів влади в Україні сприяти її прийняттю Організацією Об’єднаних Націй.
Громадська спілка «Українська мережа сільського розвитку» та Асоціація
фермерів та приватних землевласників України мають честь та уповноважені
передати Вам, пане Прем'єр-міністр, резолюцію конференції та звертаються з
проханням надати всебічну підтримку процесу, пов'язаному із проходженням проекту
Декларації на найвищому рівні ООН. 9-13 квітня 2018 року в м. Женеві в рамках 5-ї
робочої групи Ради ООН з прав людини, в якій Україна братиме участь, відбудуться
чергові переговори щодо Декларації, після чого вона буде подана на розгляд
Генеральної Асамблеї ООН. Оскільки процедура прийняття Декларації передбачає
позитивне голосування представників держав за її проект просимо дати відповідне
доручення Міністерству закордонних справ України.
Прийняття Декларації стане вагомим інституційним підґрунтям для реалізації
проголошеного Урядом курсу на формування в Україні фермерського укладу
європейського зразка та для захисту прав громадян України, які, як трудові мігранти,
працюють у сільському господарстві зарубіжних країн.
Додатки: резолюція Конференції «На шляху до Декларації ООН про права
селян та людей, що працюють у сільській місцевості», інформаційні матеріали на
підтримку Декларації.
Сподіваємося на Вашу підтримку і подальшу плідну співпрацю.
Голова координаційної ради
ГС «Українська мережа
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