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Переднє слово
Це видання подає результати виконання проекту Харківської
правозахисної групи «Кампанія проти ксенофобії та дискримінації в
Україні» спільно с партнерськими організаціями – Комітетом з моні-
торингу свободи преси в Криму (Сімферополь) та громадською ор-
ганізацією Незалежний культурологічний часопис «Ї» (Львів). Проект
виконувався за підтримки програми «Демократичні гранти» Посоль-
ства США в Україні.
Проект передбачав моніторинг «промов ненависті» в АРК, Гали-
чині, Києві та Слобожанщині, моніторинг ксенофобних дій на ра-
систському та етнічному ґрунті в цих регіонах і реакції влади на них,
юридичний захист жертв дискримінації і ксенофобії на расистському
та етнічному ґрунті, аналіз дій правоохоронних органів проти ксено-
фобії та дискримінації та постійне інформування громадськості про
результати моніторингу через сайти ХПГ та партнерських організацій.
Результати проекту засвідчили, що проблема зростання диск-
римінації, расизму та ксенофобії в Україні загострилася останніми
роками: помітно виросла дискримінація і ксенофобія щодо вразливих
груп – ромів, кримських татар, іммігрантів з Африки, Азії, Кавка-
зу, виросла кількість насильницьких дій на расовому ґрунті. У 2007
році державні органи почали усвідомлювати цю проблему і вироб-
ляти програми дій проти расизму і ксенофобії, що мало результа-
том певне зменшення кількості насильницьких нападів у 2008 році і
розробку законопроектів, покликаних удосконалити правові механіз-
ми протидії расизму та ксенофобії. Наразі законодавство не змінено
і залишається вкрай недосконалим. До того ж, є проблеми, які не
вирішуються на правовому рівні, – це встановлення атмосфери по-
ваги і терпимості до іншого. Зміна ставлення державних чиновників
і суспільства в цілому до іммігрантів, укорінення усталеної гуманної
міграційної політики є однією з пріоритетних задач, без рішення
якої викорінити расизм і ксенофобію буде просто неможливо.
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Книга містить загальний огляд проблем расизму та ксенофобії,
результати моніторингу в АРК, Галичині, Києві, Слобожанщині та
рекомендації щодо покращення ситуації.
Водночас моніторинг засвідчив, що проблеми ксенофобії і ра-
сизму іноді штучно загострюють, а іноді штучно роздмухують. Ми
зіткнулися з ситуаціями навмисного провокування і образи етнічних
груп, перекручування інформації, подій, навішування на українців
ярликів антисемітів, нацистів і ксенофобів. Ця брехня тільки під-
живлює ксенофобію. На жаль, такі фальсифікації не зустрічають
адекватної реакції державних органів і породжують хворобливу аг-
ресивну реакцію деяких політичних сил і суспільних груп. У цій
книзі ми наводимо деякі найбільш кричущі випадки таких фаль-
сифікацій і показуємо, як можна протидіяти поширенню подібної
дезінформації і уникнути загострення негативних наслідків. Засіб
боротьби з брехнею, власне, єдиний: завжди говорити правду, якою
б гіркою вона не здавалась.
Євген Захаров
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Расизм ТА ксенофобія в Україні:
загальний огляд
До 2005 року рівень ксенофобії в Україні залишався порівняно
невисоким і не перевищував її рівень в інших посттоталітарних краї-
нах. Він був меншим, ніж в інших країнах Центральної та Східної
Європи – Болгарії, Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччини,
балканських країнах, і значно меншим, ніж в Росії. Але в 2005 році
активізувалися різні молодіжні неформальні об’єднання, діяльність
яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та націо-
нальної ворожнечі, зокрема скінхеди («бритоголові»). Ці войовничо
і агресивно налаштовані молоді люди, які часто використовували
нацистську символіку, нападали на людей неслов’янської зовніш-
ності, як мешканців України, так й іноземців, в тому числі, вихідців
з Азії, Африки, Середнього Сходу, Кавказу – іноземних студентів,
шукачів притулку, біженців та іммігрантів, бізнесменів, туристів.
Жертвами нападів стали також декілька працівників посольств та
представництва ООН, а також члени їх родин. Посольства США та
Франції вмістили на своїх сайтах попередження своїм громадянам
щодо такого роду насильства.
Статистичні дані МВС України зафіксували чітку тенденцію до
зростання злочинів, вчинених стосовно іноземців, їхня кількість за
п’ять років збільшилася вдвічі – з 604 у 2002 році до 1178 у 2007 ро-
ці. При цьому переважали злочини відносно громадян країн СНД.
У 2007 році щодо них скоєно 749 злочинів (63.5%), щодо іноземців з
інших країн – 429 злочинів (36.4%). Відносно африканців було вчи-
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нено 25 злочинів, з яких 21 розкрито. Відділити злочини, скоєні на
расовому або етнічному ґрунті неможливо, оскільки статистика не
передбачала окремого обліку таких злочинів. Зрозуміло, що ця ста-
тистика не відображає повну картину злочинів, вчинених на ґрун-
ті ненависті: не щодо всіх іноземців вчинено посягання через їхню
іншу національність, а також ці дані не показують злочини проти
громадян України іншої етнічної належності.
Серйозною проблемою є також висока латентність таких зло-
чинів, яка посилювалася зневажливим ставленням органів внутріш-
ніх справ до цих злочинів, небажанням побачити їхню расистську
чи дискримінаційну природу. Перевірка МВС у червні 2007 року
показала, що керівники обласних управлінь не контролювали стан
реагування на відомості про злочини проти іноземців. Унаслідок
цього органи дізнання відмовили в порушенні кримінальних справ
за двома третинами таких заяв та повідомлень, в Києві кримінальні
справи порушувалися лише за кожним сьомим таким повідомлен-
ням. Крім Києва найбільш критична ситуація спостерігалася в АР
Крим (тут зафіксовано тільки 4 злочини з 36 інформацій про проти-
правні посягання), Одеській, Донецькій, Львівській та Харківській
областях.
За повідомленнями Конгресу національних громад України
(КНГУ), часті напади почалися з жовтня 2006 року і з тих пір не
припинялися, їхня кількість швидко зростала. У 2006 році моніто-
ринг КНГУ зафіксував 16 нападів, два з яких закінчилися смертю
жертв, у 2007 році було вже 86 жертв, з яких 5 загинуло, а у 2008 року
постраждало 83 іммігранта, 4 з них загинули. На думку експер-
тів КНГУ, це тільки верхівка айсберга, оскільки фіксувалися тіль-
ки випадки, які потрапили до публічної сфери, коли був наявний
расистський характер злочинів. Згідно з відповіддю МВС на запит
Харківської правозахисної групи, за січень-квітень 2008 року було
скоєно 160 злочинів проти іноземців, серед них 7 умисних вбивств,
розкрито 91 злочин, в тому числі 6 вбивств. За словами заступни-
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ка міністра внутрішніх справ Михайла Вербенського, два вбивства
вчинені на расистському ґрунті. МВС зафіксовано за цей період 33
злочинних посягання проти життя та здоров’я вихідців з Азії та Аф-
рики, з яких розкрито 28. А за словами президента Африканського
центру в Україні Чарльза Асанте-Йебоа, за цей період постраждало
більше тисячі іноземців, головним чином, вихідців з Африки, Індії,
Китаю, Пакистану та Ірану.
На українському просторі найбільш активними та агресивними
вважаються ультраправі групи з числа так званого руху «Біла ВладаСкінхед Спектрум» (White Power – Skinhead Spektrum), українсь-
ка філія світової екстремістської мережі «Кров і Честь» (Blood &
Honour), воєнізована неонацистська секта «Світова Церква Творця
Рутенія» (World Church of the Creator Ruthenia, WCOTC). Їх об’єднує
загальна ідеологія расизму та націоналізму, яка діє на принципах
установлення переваги над особами інших рас та національностей.
Найбільш чисельні групи скінхедів були зафіксовані у містах Києві,
Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Севастополі, Чернігові та Ав-
тономній Республіці Крим. Якщо у Росії масштаб скінхедівського
руху обчислюється десятками тисяч осіб, то в Україні, за попередні-
ми даними МВС України, сьогодні їх налічується не менше 500 осіб
віком від 14 до 27 років, об’єднаних у групи чисельністю від 20 до 50
осіб без чіткої структури та організаційної побудови.
Саме з 2005 року у Львові та Харкові стають регулярними за-
криті фестивалі неонацистських музичних гуртів з України та Росії,
організовані неофіційною Українською націонал-трудовою партією
з піснями відверто расистського характеру. Організація «Патріот Ук-
раїни», яка протягом 2007 року провела серію маршів зі смолоскипа-
ми у Києві та Харкові, використовуючи ксенофобські та расистські
гасла, регулярно організує для активістів руху так звані воєнізовані
«вишколи» на покинутих промислових об’єктах, у лісових таборах,
туристичних базах. В Інтернет-мережі постійно діють не менше 30
веб-сайтів неонацистського та ультра-націоналістичного характеру


http://www.rbc.ua/rus/newsline/2008/04/02/340999.shtml;
http://www.ridnews.com/content/view/809/77/


Олег Мартиненко. Расизм та ксенофобія в Україні – нові виклики у сфері захисту
прав людини. Див.:
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/114079
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(Радикальний Український Націоналізм, Сайт справжніх патріотів,
Nachtigall, Blood&Honour Ukraine тощо)10.
Зростання насильства на расовому ґрунті змусило органи влади
реагувати. МВС ухвалило 31 травня 2007 року «План заходів МВС
України щодо протидії расизму на період до 2009 року»11. Основ-
ні пріоритетні напрями роботи за Планом – заходи превентивно-
го характеру: виявлення рухів радикальних молодіжних угруповань
та організацій, проведення роз’яснювально-профілактичної роботи
серед їх членів, забезпечення правопорядку в місцях компактного
проживання та перебування іноземних громадян, формування толе-
рантного світогляду серед молоді. План містить освітні заходи: нав-
чання співробітників органів внутрішніх справ щодо недопущення
ксенофобії та дискримінації, протидії таким явищам, правові засади
боротьби з ними, вивчення позитивного досвіду правоохоронних ор-
ганів зарубіжних держав з цієї проблеми тощо. Даний План перед-
бачає також аналіз чинного законодавства та внесення пропозицій
щодо його удосконалення, створення спеціалізованого підрозділу по
розслідуванню злочинів, скоєних іноземцями і проти іноземців, а
також підрозділу по розслідуванню злочинів, скоєних на расовому
або етнічному ґрунті.
У листопаді 2007 р. Міністерство закордонних справ України
ввело окрему посаду Посла с особливих доручень з питань протидії
расизму, ксенофобії та дискримінації. Основним завданням Посла є
дії, спрямовані на попередження міжнаціональних та міжконфесій-
них конфліктів в Україні та координація заходів та дій в цьому кон-
тексті з іншими міністерствами та відомствами. В СБУ створено
окремий підрозділ із виявлення та припинення дій, спрямованих на
розпалювання расової чи національної ворожнечі.
Окремою проблемою є покарання за расистські та ксенофобні
дії. Стаття 161 Кримінального кодексу України (ККУ) «Порушення
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної залеж-
ності або ставлення до релігії» застосовується вкрай рідко. До 2007
року тільки одна людина була засуджена за цією статтею (організатор
погрому в Київській синагозі після футбольного матчу в квітні 2002
року). Загалом у 2005-2007 році було порушено тільки сім кримі-
10

Олег Мартиненко. Цит. праця.
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нальних справ за статтею 161 ККУ. У 2005 було порушено 3 справи,
які направлені до суду (Кіровоградська, Черкаська та Чернівецька
області), в 2006 році – три справи в Києві, з них дві направлено до
суду, а одна закрита за п.2 ст. 6 КПК, у 2007 р. – одну кримінальну
справу в Одесі, яка передана до суду12.
З початку 2008 року в управліннях МВС в Києві, Одесі, Львові
та Луганську почали діяти спеціальні підрозділи кримінального
розшуку для боротьби з насильницькими злочинами расистського
характеру. За перші чотири місяці 2008 року було винесено чотири
вироки за 161 статтею за напади на іноземців. Загалом у 2008 році у
провадженні знаходилося 10 злочинів за статтею 161, зареєстровано 8
злочинів, 6 з яких скоєно групою осіб. Це 5 злочинів насильницько-
го характеру (три вбивства в Києві, нанесення тілесних ушкоджень
на расовому ґрунті в Києві і Тернополі), розповсюдження листівок
антисемітського змісту в Одесі та погром кримськотатарського кла-
довища в Криму.
Кількість порушених справ за 161 статтею і ще більше кількість
вироків вочевидь не відповідає масштабам расистських та ксенофоб-
них дій. До того ж, відсутня інформація про обсяги застосування п.3
ч.1 статті 67 Кримінального кодексу, що передбачає в якості обстави-
ни, що обтяжує покарання, «вчинення злочину на ґрунті расової, на-
ціональної чи релігійної ворожнечі або розбрату». 6 лютого 2009 року
Генпрокуратура та МВС України видали спільну вказівку № 11/128
«Про облік злочинів, що вчинені на ґрунті расової, національної чи
релігійної нетерпимості, а також результати їх розслідування». Тепер
правоохоронні органи зможуть проводили окремий облік злочинів,
скоєних з мотивів расової чи національної ворожнечі.
Одна з причин неадекватної реакції правоохоронних органів і
держави в цілому на расистські і ксенофобні дії – відсутність скарг
від жертв расистських нападів, які не сподіваються отримати реаль-
ний захист. Інша причина – невдале, на нашу думку, формулювання
складу злочину, яке у багатьох випадках серйозно утруднює дове-
дення вини. Відповідно до статті 161 визнаються злочином «умисні
дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гід-
12

Права людини в діяльності української міліції. – Київ-Харків, Права людини,
2009. – С. 119.
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ності або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійни-
ми переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або
встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками».
По-перше, довести умисел на виконання зазначених дій дуже
важко, особливо, коли мова йде про публікацію текстів ксенофоб-
ського характеру. По-друге, за цією статтею неможливо притягнути
до відповідальності у випадках, які трапляються, на жаль, доволі
часто, коли в публікаціях вбачається образа почуттів чи принижен-
ня національної честі і гідності не конкретної людини, а етнічної
групи чи народу в цілому. Думки кримінологів щодо можливості
застосування статті 161 в таких випадках розходяться. Так, в одному
науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу України
читаємо: «при вчиненні цього злочину у формі образи почуттів гро-
мадянина у зв’язку з його національністю або релігійними переко-
наннями винний має на меті тим самим принизити націю в цілому.
Тому вияв лише особистої неприязні до представника іншої нації
(раси) – небажання поріднитися, прийняти обряд сповідання іншої
релігії, подружитися – не утворює складу злочину, передбаченого
ст. 161»13. А в іншому коментарі висловлюється протилежна думка:
«приниження національної честі та гідності громадян матиме місце
у разі умисної образи в особі конкретного громадянина у зв’язку з
належністю його до певної нації»14.
На наш погляд, застосувати статтю 161 до етнічної групи чи на-
роду не можна, оскільки в статті 161 йдеться про «умисні дії, спря-
мовані на ... приниження національної честі та гідності або образу
почуттів» саме громадян. Тим більше, що і в назві статті 161 йдеться
про громадян, і сама стаття вміщена до розділу V Особливої частини
Кримінального кодексу «Злочини проти виборчих, трудових та інших
13

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид.,
переробл. і доп. / Ю.В. Александров, П.П. Андрушко, В.І. Антипов та ін. Відп. ред.
С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – С. 300.
14

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У трьох
книгах. Книга 2. Особлива частина (статті 109-254) / П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк,
О.Ф. Бантишев та ін. За заг. ред. В.Г. Гончаренка, П.П. Анрушка. – К.: Форум,
2005. – С. 164.
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особистих прав і свобод людини і громадянина». Чинна редакція ко-
дексу взагалі не передбачає кримінальну відповідальність за посяган-
ня на честь і гідність народів, рас, націй та етнічних груп. Тому не-
обхідно додати до кодексу статті із відповідними складами злочинів,
не забуваючи при цьому про необхідність пропорційності втручання
в свободу вираження поглядів. Перспективним також є встановлення
адміністративної відповідальності за друк публікацій расистського та
ксенофобного характеру, поширення такої інформації, дрібне хулі-
ганство, вчинене на расовому, етнічному або релігійному ґрунті.
Відсутність певності іноземців в тому, що скарга на незаконні
дії відносно них буде ретельно розглянута і задоволена, ґрунтується
на дискримінаційному ставленні до них самих працівників право-
охоронних органів. Так, існує проблема етнічного профайлінгу, коли
працівниками міліції перевіряються документи, що посвідчують осо-
бу, у іноземців і громадян України неслов’янської зовнішності. Ось,
наприклад, що написав в заяві до Харківської правозахисної групи
громадянин України, мешканець Харкова В’ячеслав Манукян:
Я вынужден обратиться к вам с заявлением о том, что длительное время
милицией г. Харькова грубо нарушаются мои права человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины, законами, а также
международно-правовыми документами о защите прав человека.
Меня регулярно безо всяких причин и поводов останавливают работники милиции на улицах города и, особенно, в метро. Так как никаких
оснований, причин и поводов для того, чтобы систематически «проверять мою личность» не имеется, я имею все основания полагать, что
эти действия вызваны моей национальностью и связанной с ней внешностью. Такие проверки проходят почти каждый месяц, а иногда и
дважды, и трижды в месяц. Ни разу они не заканчивались чем-либо,
кроме формальных отписок о том, что проводились некие мероприятия. На одну из моих жалоб мне было прямо заявлено письменно, что
меня останавливали, так как моя характерная внешность вызывает
у милиции необходимость проверить «законность моего пребывания
на территории Украины и мое гражданство». Несмотря на мои многочисленные жалобы на эти расистские действия милиции, незаконные
остановки меня в метро и на улицах продолжаются.
Таким проверкам, основанным ни на чем, кроме расовых предрассудков и, возможно на незаконных приказах и указаниях, подвергаются,
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по моим наблюдениям именно лица с внешностью «иностранцев», хотя
народом Украины являются люди всех национальностей.
Я обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на практику этнического профайлинга – незаконных проверок документов и задержаний исключительно по национальным признакам.
Пан Манукян звернувся з позовом проти органу внутрішніх
справ до Харківського окружного адміністративного суду. У першій
інстанції йому відмовили в задоволенні позову. Апеляційний суд
частково задовольнив його позов15, але це рішення не задовольни-
ло Манукяна, і він подав касаційну скаргу. Касаційне провадження
триває.
Також до ХПГ зверталися (по телефону) іноземні громадяни
зі скаргами на те, що міліціонери регулярно вимагають у них гро-
ші, «подарунки» тощо. Ці скарги залишилися безіменними, адже
офіційно писати відповідні заяви постраждалі відмовилися, побою-
ючись помсти. ХПГ провела анонімне опитування серед іноземних
студентів, що навчаються у Харкові, результати якого виявилися
приголомшуючими. З 68 опитаних лише двох ніколи не зупиняли
працівники міліції, а 49 затримували навіть тоді, коли вони мали
при собі документи. 34 студента-іноземця визнали, що звільнитись
від «пильної опіки» міліціонерів їм вдавалося лише за умови сплати
грошей (називалися різні суми, від 20 грн. до 60 доларів), купівлі
пива або кави, «дарування» певних речей тощо. Тобто, 50% опитува-
них засвідчили, що правоохоронці вчиняли щодо до них корупційні
діяння. Це кричущі цифри, над якими, безсумнівно, органам внут-
рішніх справ слід замислитись та втілити дійові заходи для припи-
нення цього ганебного явища.
Характерним є те, що переважна більшість опитаних навіть не
зверталися ні до яких уповноважених органів по допомогу, оскільки
вважали, що їм все одне ніхто не допоможе. І думати так в них є всі
підстави, адже, згідно з даними анкетування, тим 20 студентам, хто
скаржився на незаконне затримання (до посольства своєї країни,
деканату свого вузу, в міліцію), дійсно ніхто не допоміг.16
15

 Текст рішення суду дивиться за адресою: http://khpg.org/index.php?id=121805851
0&w=%CA%EE%E1%E7%E0%F0
16

Детальніше про це дослідження див.: Георгій Кобзарь. Многие люди думают,
что это нормально.
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Якщо дискримінація ромів, іммігрантів з Кавказу, Азії та Афри-
ки в 2007-2008 роках помітно виросла порівняльно з попередніми ро-
ками, то антисемітизм в 2007-2008 роках, навпаки, зменшився. І це
не зважаючи на політичну кризу і вибори до парламенту, які завжди
ставали періодами росту антисемітизму. Слід зауважити, що і в пе-
ріод вересневих дострокових виборів були намагання деяких політ-
технологів розіграти антисемітську карту: пов’язуванням з єврейсь-
ким корінням спробували дискредитувати деяких лідерів виборчих
перегонів, зокрема, Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. Але на виб-
ір електорату розповсюдження кількох антисемітських матеріалів не
вплинув. А єдина політична сила, яка брала участь у виборах і мала в
програмі ксенофобський принцип етнічно-пропорційного представ-
ництва, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» отримала 0.76% голосів
виборців.
Причини зменшення публічних проявів антисемітизму в 20072008 роках полягають, на нашу думку, в поступовому згортанні ан-
тисемітської діяльності Міжрегіональної академії управління пер-
соналом (МАУП). Це дає підстави визначати характер публічних
проявів антисемітизму в Україні як штучний.
Останніми роками МАУП був єдиним помітним центром ви-
дання антисемітських матеріалів. Якщо в 2006 році було зафіксовано
676 антисемітських публікацій, то в 2007 році – 542, при цьому вона
спадала все різкіше: 183 публікації в першому кварталі, 137 – у дру-
гому, 147 – у третьому (в цей період проходила виборча кампанія)
і 75 – в четвертому. Тенденція зменшення кількості антисемітсь-
ких публікацій подовжилася і в перші місяці 2008 року. Складається
враження, що критика діяльності МАУП українським суспільством
і державою (активізація протидії антисемітизму з боку держави стала
особливо помітною з осені 2007 року), намагання Міністерства ос-
віти і науки позбавити МАУП ліцензії, закриття декількох філіалів
примусили МАУП загальмувати свою антисемітську кампанію.
Слід зауважити також, що ріст індексу соціальної дистанції за
шкалою Богардуса, який щорічно вимірювався Інститутом соціології
НАНУ, починаючи з 1994 року, торкнувся євреїв значно меншою
мірою, ніж представників інших етнічних меншин і груп, що прожи-
вають в Україні. Відносно євреїв він виріс з 3.63 у 1994 році до 4.6 в
2007 році. Соціальна дистанція українців відносно євреїв менше, ніж
відносно румунів, угорців, поляків та представників інших європей-
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ських спільнот, не кажучи вже про традиційних «лідерів» – ромів,
вихідців з Африки, Азії та Кавказу. Зазначимо також, що ріст насиль-
ства на ґрунті расової та етнічної ненависті, який спостерігається
відносно вихідців з Африки, Азії та Кавказу, євреїв не торкнувся.
Разом з тим, лідери єврейських етнічних громад висловлювали
занепокоєння станом попередження й розкриття злочинів та інших
протиправних проявів, учинених у ряді регіонів країни стосовно
осіб єврейської національності. Це стало предметом обговорення 22
жовтня 2007 року на нараді у Президента України за участю пред-
ставників єврейських громад та керівництва правоохоронних ор-
ганів. Упродовж останніх двох років найбільше цих кримінальних
проявів допущено на території Дніпропетровської (17), Донецької
(12), Одеської (11), Автономної Республіки Крим та Харківської об-
ластей (по 9). При цьому слід зазначити, що такі правопорушення, за
твердженням правоохоронців, не носили етнічного підґрунтя.
Як і раніше, найбільш дискримінованою етнічною меншиною
залишаються роми. Ставлення суспільства до ромів залишається
негативним. Соціологічні опитування свідчать, що упередження до
ромів є більш розповсюдженим, ніж до осіб, що належать до інших
національних меншин. Дослідження соціальної дистанції за шкалою
Богардуса, які проводилися Інститутом соціології Національної Ака-
демії Наук України (НАНУ) щороку, починаючи з 1994 р., показали,
що індекс соціальної дистанції щодо ромів всі ці роки перевищував
5 балів і поступово зростав. Таким чином, роми не сприймаються
масовою свідомістю як постійні мешканці України.
Маючи найвищий індекс нетерпимості в Україні, роми дуже
страждають від соціальної дискримінації. Рівень безробіття серед
ромів є найвищим, в середньому, умови їх життя є гіршими, ніж
умови життя інших етнічних груп. Вони мають більше труднощів в
доступі до освіти, медичного обслуговування та судової системи.
За свідченнями правозахисних організацій, які захищають права
ромів, найбільше скарг стосується свавілля правоохоронців. Більшість
з ромів малограмотні або взагалі ніде і ніколи не навчалися. Вони дуже
залякані і бояться скаржитися. Тому, відчуваючи повну безкарність,
правоохоронці примушують брати ромів на себе нерозкриті злочини.
У місцях компактного проживання ромів міліція застосовує таку собі
«профілактичну форму боротьби зі злочинністю». Рано вранці у ром-
ський табір заїжджає група міліціонерів, заштовхує всіх чоловіків в ав-

16

РАСИЗМ та КСЕНОФОБІЯ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

тобус і везе в управління внутрішніх справ. Там люди знаходяться 3-4
години, потім з них знімають відбитки пальців і без пояснення причин
відпускають. Ці дії є незаконними, але вони постійно повторюються.
«Програма державної підтримки соціально-духовного відрод-
ження ромів», розроблена ще у 2002 р. і доповнена у 2006 році, так і
лишилася практично невиконаною, зокрема внаслідок мізерного фі-
нансування – 100 тис. грн. У цій програмі було передбачено відкри-
ти спеціальні класи для дітей ромів у дитячих садках і початкових
класах середньої школи, щоб вони наздогнали за рівнем підготовки
інших дітей. Але багато цілей не було досягнуто. За повідомленням
ромських організацій, лише 68% ромів є грамотними і лише 2% ма-
ють вищу освіту. Основною причиною цього є бідність і відсутність
ефективних програм, спрямованих на зміну стереотипів щодо ромів.
Батьки інших дітей не хочуть, щоб діти навчалися разом з рома-
ми, зокрема, ще й тому, серед ромів туберкульоз поширений значно
більше, ніж серед інших етнічних спільнот. Багато ромів не мають
доступу до поточної води, електрики, доріг, транспортних засобів і
засобів комунікацій, і кожен десятий ром мешкає в антисанітарних
умовах. Лише половина ромів має змогу їсти щодня. Внаслідок від-
сутності коштів доступ до медичного обслуговування значно гірше,
ніж у представників інших спільнот. Безробіття серед ромів про-
довжує залишатися значною проблемою: за повідомленням ромсь-
ких організацій, працює лише 38% ромів, і лише 28% з них мають
повний робочий день. Взаємозв’язок між проблемами ромів у сфе-
рах освіти, зайнятості, житла, охорони здоров’я вимагає проведення
досліджень і узгоджених дій з метою їх вирішення17.
До дискримінації ромів долучаються не тільки посадовці або
правоохоронці, але й численні ЗМІ. Заголовки і зміст матеріалів на
кшталт «На промисел вийшла циганська бригада» або «Селяни Чер-
кащини потерпають від розгулу приїжджих циган» не піддаються
критиці. Якщо у вчиненні злочину підозрюється представник ром-
ської меншини, то і працівники міліції, і журналісти завжди наго-
лошують, що йдеться про циган.
Помітно посилилася дискримінація кримських татар в 2007-2008
роках. Насамперед це пов’язано із конфліктами щодо самозахоплен-
17

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості. Третя доповідь по Україні.
Страсбург: CRI(2008)4, 2008, п.п. 65-83.
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ня земельних ділянок, які загострилися у 2007 році. Самозахоплення
були для усіх мешканців Криму майже не єдиним можливим засобом
отримати землю для будівництва житла і ведення хазяйства, і його ви-
користовували не тільки кримські татари, а й інші мешканці Криму.
Станом на листопад 2007 року прокуратура автономії нараховувала
п’ять тисяч випадків незаконного використання землі, із них близько
п’ятисот самозахоплень здійснено кримськими татарами18. Але росій-
ськомовна преса Криму, спекулюючи на цій темі, писала тільки про
кримськотатарські захоплення і розв’язала справжню антитатарську
та ісламофобську інформаційну кампанію. Ксенофобія проти татар
вихлюпується у вигляді образ, актів вандалізму щодо святих місць,
зокрема, мусульманських кладовищ, і навіть фізичних нападів. Де-
тальніше положення в Криму розглядається в окремому розділі.
Загалом слід підкреслити, що статус іммігрантів з Кавказу, Азії
та Африки має розглядатися в контексті расової дискримінації. До-
слідження Інституту соціології НАНУ рівня соціальної дистанції з
використанням шкали Богардуса свідчать, що індекс нетерпимості
до цих груп перевищує 5 балів. Таким чином, масова свідомість не
сприймає ці групи як постійних мешканців України. Відсутність
усталеної міграційної політики, зневажливе ставлення до них пра-
цівників правоохоронних органів підсилює ксенофобні настрої у
суспільстві. Це питання розглядається у наступному розділі.
Необхідно зазначити, що в певних обставинах працівники пра-
воохоронних органів збирають інформацію про приналежність осіб
до етнічних груп або іммігрантських груп. Наприклад, вони збира-
ють оперативну статистику щодо злочинів, скоєних представниками
певних меншин. Ці дані містять детальну статистику кримінальних
справ проти кримських татар, ромів та іммігрантів з Кавказу, Аф-
рики та Азії в різних регіонах країни. Така діяльність не має право-
вих підстав та не базується на добровільній ідентифікації осіб. Збір
особистісних даних про приналежність осіб до певних етнічних чи
расових груп без їх згоди та за відсутності правових гарантій є бру-
тальним порушенням права на приватність, що гарантується Конс-
титуцією та міжнародними стандартами.
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Про ксенофобне ставлення до мігрантів

23.03.2008
Отлавливают не людей, а бешеных собак

Фильмы ужасов, сенсации, скандалы – есть целая такая «раз-
влекательная» индустрия. Раз людям приятно дрожать от ужаса,
сплетничать, всячески исследовать чужой сор, почему бы им не уго-
дить? Поохали, поахали, подрожали, выключили телевизор, и живут
дальше.
Только бывает – и слишком уж часто – что дело не так просто.
Ужасы, сенсации да скандалы подаются уже совсем в другой форме.
Опаснее всего, когда, вроде бы, передают новости, и комментируют
сложившуюся ситуацию
Здесь речь пойдёт об интервью с Геннадием Москалем http://
ua-reporter.com/novosti/26432/ Начнём прямо с заголовка: Педофилы,
извращенцы и маньяки массово едут в Украину
Ну, чего вам не хватает?! Зачем смотреть тупые ужастики, когда
«новости» заставляют так дрожать! Маньяки, педофилы, да еще и
массово. Чтобы все сразу возмутились, как следует.
Только следует ли?
Постараюсь здесь ответить на этот вопрос.
Чтобы никаких, скажем, «недоразумений», не возникало, скажу
сразу, что педофилов не люблю. Хочу, чтобы всё, что нужно, дела-
лось в защиту детей. Про извращенцев – пусть сначала определят,
кого именно имеют в виду, и кто уполномочен определять, и я ска-


Автор статтей підрозділу – Галя Койнаш, Харківська правозахисна група. Текс-
ти доступні в інтернеті на сайті ХПГ http://khpg.org
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жу, как отношусь. Я мяса не ем, но не стану же я считать мясоедов
извращенцами. К маньякам как отношусь? Ну, извините, кто же их
любит?
То есть, некий консенсус: мы с автором, уважаемым нардепом,
одним – осуждающим – оком смотрим на людей, которые пред-
ставляют для нас всех опасность. И если уважаемый представитель
высшего законодательного органа захочет уточнить, по каким кри-
териям будем определять извращённость, то, возможно, и здесь не
возникнет разногласия.
Только о чём речь-то?
А вот начинаются проблемы, и проблемы уже не малые. Чтобы
не слишком долго дрожать от вопроса, куда же девается столько пе-
дофилов, маньяков (и возможно, извращенцев), и не слишком воз-
мущённо спрашивать, куда же смотрят те, кто обязан нас защищать,
перейдём к делу.
Речь, оказывается, идёт о мигрантах
Можно выделить конкретные тезисы. Идёт вроде бы ожесточён-
ная борьба с нелегальной миграцией, в которую вовлечены прямо
все, аж до Секретариата Президента. Только борются неэффектив-
но, поскольку разрозненно. Господин Москаль считает, что лучше
объединить усилия, создать единый орган исполнительной власти
по вопросам миграции, и, чтобы времени не терять, пока в структу-
ре Министерства внутренних дел. Координировать действия всегда,
разумеется, мудро. Годится ли его предложение, не мне решать, но
что-то надо делать.
Есть у него претензии к ЕС, с которым Украина уже ратифи-
цировала Закон о реадмиссии. Людей можно возвращать в Украину,
а восточные соседи, откуда приезжают многие желающие попасть в
ЕС, не торопятся ратифицировать аналогичные соглашения с Ук-
раиной. Из-за этого действительно возникают трудности, и хочется
видеть политическую волю к устранению проблемы не только с ук-
раинской стороны.
Пока от консенсуса не так уже далеко отошли, но чем даль-
ше, тем проблематичнее. Приводятся статистические данные: о том,
сколько иностранцев пересекли границу, Цитирую:
«Из них въехали 26 млн. 160 тыс., а выехали 25 млн. 040 тыс. иностранных граждан. Таким образом, разница составляет 1 млн. 012 тыс.
В то же время на учете в МВД в настоящее время состоят 279 тысяч
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иностранных граждан. Отнимите это число от 1 млн. 012 тысяч человек и получите на выходе: ровно 733 тысячи нелегальных мигрантов
живут рядом с нами и в ус себе не дуют»
Не надо забывать, что в эту цифру входят граждане соседних
стран, в частности, россияне, которые ставят себе другие цели, не-
жели развращать детей или совершать серийные убийства. Прибли-
зительно такие же цели, что и граждане Украины, которые выезжа-
ют в РФ.
В таком сыром виде приведённые цифры служат только одной
целью. Цель знакомая из советской истории – внушать людям тре-
вожную мысль, что враг прячется среди нас! И поскольку ни сло-
ва не говорится о том, что это может быть вовсе не враг, а некто,
который приехал к дочери погостить, то люди испуганно ищут тех
коварных «мигрантов».
А на учёт обычно как раз ставят тех, кто выделяется – по цвету
кожи, по незнанию языка.
Хотелось бы отметить одну вещь, которая почему-то ускользну-
ла от внимания. Не все эти люди оказались в Украине из-за мечты
завести машину или кушать чипсы. Есть те, кто по тем или иным
причинам не могли оставаться у себя на родине. Надо ли напоми-
нать, сколько украинцев в нашей недавней истории разбросало по
всему свету? Многих бы убили, или надолго посадили, если бы им
не предоставили убежища.
Давайте не будем об этом забывать!
Господин Москаль ошибается, когда говорит, что в страны ЕС
не впускают людей, вынужденных бежать, или из стран, охваченных
гражданской войной.
Если человеку грозит опасность, его нельзя принудительно воз-
вращать на родину. Это общечеловеческий нравственный долг, и его
реализует международный закон, действующий во всех странах, ко-
торые к нему присоединились.
Хочется думать, что читаем только часть записи интервью, и от-
дельные предложения неумело смонтировали. С трудом укладывает-
ся в уме, что народный депутат мог бы так фатально путать разные
вещи или нарочно вводить людей в заблуждение. Геннадий Геннади-
евич, безусловно, имеет право на свое мнение. Но в силу его долж-
ности он обязан говорить людям правду. А неправду, к великому
сожалению, можно по-разному говорить.
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Цитируем Геннадия Геннадиевича:
«все педофилы, извращенцы, разного рода маньяки, которые раньше
пытались найти себе пристанище на Филиппинах, в иных азиатских
государствах, прут сотнями и тысячами в Украину. Это – настоящая
трагедия для нашего общества. Нигде больше в мире вы не найдете такого количества бесхозных детей, как у нас. Прогуляйтесь по Киеву, за
час вы насчитаете тысячи таких детей. Наша страна превращается
в публичный дом. У нас буйным цветом расцветает секс-индустрия.
И, что характерно, секс-индустрия не для нормальных людей, а именно
для всякого рода извращенцев, которые со всего мира слетаются сюда,
словно мухи на мед.»
Сколько здесь имеем проблем? Если соберём всех тех, кого гос-
подин Москаль называет «педофилами, извращенцами и разного ро-
да маньяками» в одну условную группу, то они почему-то раньше
занимались своими преступными делами совсем далеко от Европы,
а теперь вдруг стали «слетаться» в Украину. Хотелось бы, чтобы Ген-
надий Геннадиевич объяснил, почему. Ведь он всю вину за нынеш-
ние проблемы возлагает на ЕС. Совершенно непонятно, зачем им
искать жертвы в Украине, если речь идёт о мигрантах. А идёт ли?
Чем дальше, тем мутнее. Есть проблема с беспризорными де-
тьми. Из-за целого ряда причин Украина действительно стала при-
влекательным местом для секс-туристов. Это страшное зло, с кото-
рым надо бороться. Но при чём тут мигранты? Это разные вещи, о
чём Геннадий Геннадиевич не может не знать. Если извращенцы та-
кого рода (об определении здесь не спорю) «слетаются сюда, словно
мухи на мёд», они и уезжают. Украинским властям надо принимать
меры против таких преступников и искоренять проблемы, которые
делают такое возможным, а не использовать тех беззащитных детей
с целью натравливать людей на мигрантов.
Огорчительно читать такое и очень хочется, что Геннадий Ген-
надиевич объяснит нам и своим парламентским коллегам, как же он
оказался причастным к такому дешёвому манипулированию. Чита-
ем дальше:
Украина – на первом месте в Европе по нелегальной миграции, занимает лидирующие позиции по распространению СПИДа и по детской
порнографии. И – на первом месте по наркотизации населения.
К каждому отдельному пункту трудно придраться, но то, что
они собраны в одну кучу, не делает политику чести. Он обвиняет
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конкретные группы мигрантов в участии в наркобизнесе. Возможно,
есть люди из тех групп, которые этим занимаются, и они заслужи-
вают наказания. Но приводите доказательства, если будете обвинять
всех. И объясните, при чём тут детская порнография и СПИД?
Сколько можно искать козлов отпущения, на которых свалива-
ете вину за все проблемы? С проблемами надо бороться – от крика
их не станет меньше.
Наоборот, станет больше и намного. Речи, напичканные при-
митивными штампами, типичными пропагандистскими приёмами
и ненавистью, как раз по душе всем расистам и ксенофобам, которые
умеют переводить язык вражды в язык физического насилия.
Приведу один красноречивый пример:
«– Геннадий Геннадиевич, сегодня нельзя не замечать и нарастающего протеста общественности против волны незаконных мигрантов…
– Я тоже это вижу. Созданы новые общественные организации:
«Движение против нелегальной миграции в Украине», ксенофобские
структуры, организации скинхедов… Их руководители подчас спрашивают: «Если государство ничего не делает, то почему вы нам не даете навести порядок с нелегальными мигрантами? Мы не можем терпеть этот
бардак и наблюдать, как Украина превращается в проходной двор».
Вряд ли случайно, что чуть раньше в интервью Геннадий Генна-
диевич сам сказал, что «Украина превратилась в проходной двор».
Ещё один излюбленный приём тех, кто натравливает одну груп-
пу на другую, это употребление слов, которые затирают человечес-
кое лицо. Люди «отлавливают» собак, Геннадий Геннадиевич, – не
других людей, как ни отрицательно Вы бы к ним ни относились.

18.07.2008
На захист рудих

Вчора прямо на вулиці хлопець з рудим волоссям вихопив у ме-
не велосипед. Знахабнілі ці люди, серед білого дня! Якщо побачите
рудого хлопця на велосипеді, прошу негайно повідомити по 02.
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Цього тижня на засідання колегії Головного управління МВС
в Києві Юрій Луценко розкритикував підлеглих, які на його дум-
ку, видали забагато дозволів на проживання громадянам із далекого
зарубіжжя. Останній термін важко перекласти англійською мовою,
бо слова словами, а всі прекрасно розуміють, про кого мова йде (або
не йде). Можна тільки шкодувати, що та російська концепція вжи-
вається серед українських службовців. Та й схоже, не лише слова
перекинулись сюди.
Поставивши риторичне запитання, «У нас що, своєї робочої си-
ли не вистачає?», як повідомляється, міністр сказав: «Можете вважа-
ти мене расистом, але ще один Харків чи Одесу я в Києві влашту-
вати не дозволю. Установка така: видаємо дозвіл, тільки якщо він
одружується на нашій».
Юрій Віталійович не знав, що його слова стануть відомі за ме-
жами МВС, й можливо, його слухачі розуміли без зайвих слів, на
що він посилається. З огляду на те, що такі висловлювання з боку
міністра внутрішніх справ не можуть не викликати, м’яко кажучи,
здивування, хотілось би почути публічну заяву щодо відповідності
такої позиції політиці держави, зокрема намірам щодо євроінтег-
рації. Заяву, до речі, доцільно було би перекласти принаймні анг-
лійською мовою, бо вона безумовно цікавитиме представників Ради
Європи та різних міжнародних структур, й органи влади багатьох
країн, де зараз працюють українські громадяни.
Публічне роз’яснення тим більш потрібне після спроби пред-
ставника центру громадських зв`язків київської міліції розтлумачи-
ти слова міністра. За повідомленнями ЗМІ, глава ЦОС Володимир
Поліщук ствердив, що «іноземці в Києві скоїли в три рази більше
злочинів відносно киян і гостей столиці, ніж здійснено злочинів
українцями стосовно іноземців». В. Поліщук вказує на вихідців
певного регіону, й заявляє, що «Саме ця категорія у нас здійснює
квартирні крадіжки і пограбування. Міністр, знаючи цю статистику,
виступив на захист наших громадян».
Я впевнена, що кожен читач із рудим волоссям достеменно ро-
зуміє, чому я волію не називати різні народи, на яких п. Поліщук
вважав за потрібне вказати. Прикро, що представники МВС, в яко-
му минулого року було створено відділ із боротьби з расизмом, цього
не розуміють.
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Не сумніваюсь, що є окремі громадяни окремих держав, яких,
на жаль, об’єднують злочинні дії. Є й представники тих же самих
етнічних груп, що нічого такого не роблять.
Месидж, який передається працівникам органів внутрішніх
справ відрізняється таким же винятковим примітивізмом, що й мої
спроби відшукати свій велосипед. Такий підхід призводить до затри-
мання або «перевірок документів» осіб окремих етнічних груп (чи
кольору волосся!) в підземці або на вулиці. Підозрюю, що перевір-
ка документів спеціально не сприяє виявленню наміру або звички
скоювати злочини. За моїми спостереженнями, вона скоріше сприяє
злочинам зовсім іншого, службового характеру.
Подібні перевірки й все з ними пов’язане, в свою чергу, переда-
ють загальний месидж суспільству: остерігайтесь осіб із рудим волос-
сям (чи з іншими характеристиками!). Остерігатися треба злочинців,
а не осіб окремої етнічної групи. Правоохоронні органи, безумовно,
мають тяжке та складне завдання, але примітивні методи тільки по-
роджують нові проблеми й сприяють росту расизму й ксенофобії.
Слід враховувати ще один небажаний месидж. Ані трохи не не-
дооцінюю проблеми для України в зв’язку з угодою з ЄС про реад-
місію, та й в усіх європейських країнах міграція є досить болісною
темою, на якій спекулюють різні політичні сили. Разом з цим, євро-
пейські країни в більшості своїй стали різноманітними за культурою
та етнічним складом населення. Політика замкнутої фортеці могла
би згубно вплинути на репутацію країни й в результаті звузить мож-
ливості всіх громадян. А навіщо?

13.08.2008

Специфічний хліб-сіль
Хто тільки не висловлювався в ці дні про воєнний конфлікт в
Грузії. Такі висловлювання часто викликають сумніви й здається,
що головна проблема якраз в нестачі інформації. А ось виявляється,
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що є й протилежні проблеми. Мені, наприклад, геть незрозуміло,
чому начальник Головного управління МВС України в Києві п. Яре-
ма вирішив висловитися щодо можливого збільшення кількості міг-
рантів з Кавказу через події в Південній Осетії .
Незрозуміло, відразу скажу, не тому, що таке збільшення ма-
лоймовірне, хоча в розпалі найтривожнішого конфлікту нових неза-
лежних держав від розпаду СРСР, не завадило би подумати, йдеться
про мігрантів чи біженців. Не тому, навіть, що п. Ярема вважав за
потрібне запевнити журналістів, що у разі такого збільшення київсь-
ка міліція готова забезпечити правопорядок. Може боявся, що хтось
сумнівається?
Чесно не розумію, чому п. Ярема продовжив тему «мігрантів».
Його висловлювання не перший раз викликають, м’яко кажучи,
здивування. В липні справили враження його слова, що люди мають
викликати міліцію, якщо побачать грузинів біля автомобілів Цього
разу він заявив: «Питання міграції громадян з Кавказького регіону
сьогодні дійсно хвилює, в тому числі і правоохоронні органи, ос-
кільки дуже велика кількість осіб з Кавказу приїздить до України і
вони, на превеликий жаль, вчиняють злочини».
Безумовно необхідно, аби правоохоронні органи слідкували за
злочинними угрупуваннями й вживали всіх засобів щодо запобі-
гання правопорушенням. Припускаю, що п. Ярема має статистичні
дані, даючи підстави говорити, бодай розмито, про «велику кіль-
кість». Тим не менш, є істотна різниця між великою кількістю й
всіма мігрантами з певного регіону. А коли саме з цього регіону
можуть не виїхати злочинці, а втекти біженці, такі висловлювання
вражають своєю недоречністю.
Далі він заявляє, що «Ми завжди раді гостям – у нас немає пи-
тань, пов’язаних з ксенофобією, але якщо ці люди приїздять вчиня-
ти злочини, то ми, звичайно, будемо документувати і затримувати їх
для притягнення до відповідальності». При цьому він зауважив, що,
«на жаль, останнім часом найбільшою проблемою для Києва стали
правопорушення з боку громадян Грузії».
Анітрохи не ставлю під сумнів дані шановного начальника
київської міліції. Не закликаю до приховування такої інформації. Де
вона може придатися, безумовно, слід її надати. Але дуже хотілось би
знати, навіщо було ділитися такою інформацією цього тижня. Адже
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громадяни багатьох міст Грузії втікали від бомб. Та й в Росії багато
мігрантів наразі мають всі підстави побоюватися виходити з дому.
А в столиці України, де міліція нібито докладає зусилля з про-
тидії ксенофобії та расизму, маємо цілу низку жахливих заміток в
ЗМІ про «наплив бандитів», тощо. Чи читають такі газети справжні
злочинці, не знаю, але дуже сумніваюсь, що навіть прочитавши, во-
ни би тремтіли від страху. Але маємо й велику кількість людей, які
жодних злочинів не скоюють, але читають не тільки замітки, але й
підозрілі думки в очах своїх сусідів або колег. Й на додатку ось та-
кий хліб-сіль для людей в біді.

17.11.2008
Самосуд на шпальтах

Цей текст був написаний як відповідь на серію публікацій у вінницькій газеті «33 канал». Газета сама запрошувала до дискусії, проте опублікувати відповідь на тексти, у яких захищаються ксенофобські та расистські погляди, не спромоглася. ІМІ, «Телекритика» та
УНІАН, відразу відгукнулися на наше прохання надрукувати текст, за
що щиро дякуємо!
Якщо заголовок привертає увагу, то завдання виконане на славу.
Судіть самі: «ЧОМУ, КОЛИ Б’ЮТЬ УКРАЇНЦІВ – ВСІ МОВЧАТЬ,
а коли побили єврея чи араба – всі кричать?» Хто ж мовчить, – спи-
тала я с обуренням, але прочитала. Потім більше довідалась, бо сум-
ніви викликали ніяк не тільки фіктивне мовчання.
20 вересня в підземному переході у Вінниці п’яний хлопець
підійшов до осіб, яких він вважав арабськими студентами. Не ясно,
що сталось, але хлопець потрапив до лікарні. Оскільки він має но-
жові поранення, можна припустити, що треба порушити криміналь-
ну справу за фактом нападу. Проте хлопець не звертався до міліції,
й жодної скарги не подавав.
Поскаржився на нападників своїм товаришам – однодумцям, а
ті побігли … Ні, не до міліції, а до редакції. По дорозі їх поранений
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друг, один із лідерів УНТП й в нацистському русі з 2005 року, пере-
творився в якогось анонімного «українського хлопця». Це, до речі,
тільки одна з багатьох деталей, що зазнають змін у трактовці дійс-
ності для преси. Можна зрозуміти, чому однодумці поспішили не до
міліції, де напевно поцікавились би подробицями. А тут скандал із
великої літери, та й практично без запитань. Вирішили «пришвид-
шити» справу, обійтися без міліції, слідчих і суду, й оголосити свій
заголовок-вирок.
Але вироки підлягають оскарженню, й заголовки теж не зава-
дило би піддавати аналізу, щоб не поширити недостовірну інформа-
цію та шкодливі міфи. Адже саме назва запам’ятається, навіть коли
статтю не читають.
Слід зазначити, що про досить велику кількість нападів на іно-
земців якраз не «кричать». Постраждалі бояться подавати скарги, й
мовчать. Варто було би МВС шукати способи підвищення довіри до
міліції та впевненості, що на скарги адекватно відреагують.
Коли нападають на людей, кричати ми маємо всі. Хто, перепро-
шую, просить показати паспорт, перед тим як допомогти людині в
біді? Робити це кожного разу, незалежно від етнічної належності чи
ще якихось ознак, щоб нападники не нахабніли. Треба, бо ми люди,
й насильство нам всім загрожує.
Повернемось до нашого газетного суду. Націонал-соціалістів
обурює те, що нібито «увага громадськості звертається на побиття
євреїв, арабів, китайців, а коли б’ють українців – це не вважається
новиною». Вони, власне, звернулися до редакції аби висловити свою
точку зору щодо побиття у центрі міста головного рабина.
Слід ураховувати одну істотну різницю між судом, й його га-
зетним ерзацом. Суд чітко відрізняє факти від точок зору, бо, як
відомо, вони не завжди збігаються. По-перше, напали не тільки на
головного рабина Вінниці Шауля Горовіца, але й на його трирічного
сина. Суд не звертатиме уваги на хворобливу ідеологію націонал-со-
ціалістів щодо того, хто має вважатися українцем, хто вправі жити в
країні тощо. Та й не тільки судова влада спроможна оцінити погля-
ди, що виправдовують напад на трирічного хлопчика.
Націонал-соціалісти явно самі розуміють, що немає чим пи-
шатися, бо не надто, скажімо, точно описали напад. Й подробиці
можна перевірити, бо на відміну від їх товариша, постраждалий ра-
бин відразу подав скаргу в міліцію, яка затримала декількох осіб.
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Їх «точка зору» мовчить про дитину та згадує про одного тільки
нападника. А замість пояснення, чому нападники вважали, що мож-
на побити трирічного хлопчика, вони розводяться про предків, що
відстоювали свою державу, и про біблейські тексти, написані тисячі
років тому.
А щодо предків, мої теж відстоювали державу, в тому числі й
воювали з нацистами, й немає у мене слів, здатних виразити гірко-
ту від думки, що молоді українці можуть напасти на дитину, та на
будь-яку людину, вигукуючи «Хайль Гітлер» та подібну гидоту.
Шкода, що в редакції не звернули уваги на перекручені та прос-
то неправдиві моменти. Чому ж не ставлять питання до тих борців?
Річ не в тому, що я з ними не згодна. Якщо я висловлюю свою точку
зору на будь-яке питання, тим більше якщо водночас викладаю своє
бачення реальної події, я повинна бути готова наводити докази фак-
тів та аргументувати свою позицію. А інакше як – я можу якесь абсо-
лютно безпідставне звинувачення представити як об’єктивний факт,
та й з обуренням питати, чому це можливо, й ось Вам скандал…
Розумію бажання дати слово людям із різними поглядами. Але
не слід забувати, що впливає те, що ми тепер читаємо, а краще відра-
зу наводити альтернативну думку чи ставити критичні питання, щоб
попередити читачів, що можуть бути й обґрунтовані сумніви щодо
трактовки подій, а не тільки ідеологічні розбіжності..
Не пропоную цензуру вводити, але має бути збалансованість. Як в
самій замітці, так й у відгуках на неї читаємо дуже багато відверто ан-
тисемітських і ксенофобських висловлювань, а фактично нічого цьому
не протиставлено. В тексті відстоюється право підтримувати «будь-яку
течію чи рух». Це, перепрошую, вимагає уточнення. Так, вони можуть
підтримувати будь-який рух, але такий, що не закликає до насильства
й не розпалює ворожнечу. Та й свобода поглядів не означає, що вони
вправі подавати брехливу інформацію та обдурювати людей.
В суді не буває, що одній стороні тільки за тиждень дають мож-
ливість ставити перехресні питання чи заперечувати. Як на мене,
ситуація в пресі ще гостріша, бо читач може елементарно не розумі-
ти, що факти перекручують, або подаються в надзвичайно своєрід-
ний чи упереджений спосіб. Вкрай важливо, аби журналісти своєю
презентацією, дбанням про альтернативні думки та, головне, своїми
питаннями, забезпечували якісну та виважену інформацію.
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09.01.2009
Новорічний подарунок від МВС

Провідний російський телеканал повідомив вчора, що в 2008
році 2,787 українських громадян скоїли злочини в Італії. В інтерв’ю
телеканалу один відомий журналіст заявив, що це неминучий на-
слідок посмертного присудження Шухевичу звання Героя України.
Зростає обурення серед українців, які гнівно критикують перекру-
чені дані та звинувачують телеканал в намаганні зіпсувати імідж
України в Європі. Чому ж не повідомили, скільки російських гро-
мадян притягнуто до відповідальності, та й про загальну кількість
злочинів? ЧОМУ взагалі про це повідомили?
Всю інформацію в першому абзаці я вигадала. Принаймні, сто-
совно українців. Але вибачатися не збираюся, бо телеканал робить
значно гірше.
Подібне повідомлення випущено Департаментом зв’язків з гро-
мадськістю Міністерства внутрішніх справ (ДГЗ МВС) та розіслано
до всіх ЗМІ. Останні, відповідно, поспішили повідомити, що в 2008
році іноземні громадяни скоїли 2,787 злочинів. Журналісти, ймовір-
но, чекали на більш ніж передбачувальний газовий конфлікт, й часу
не мали ближче придивитися до свіжого доказу злочинності інозем-
ців – задовольнились копіпейстом.
Отож, на Новий рік ЗМІ хором повідомляють, що «викрито по-
над 150 злочинних груп етнічного характеру, на рахунку яких – 318
квартирних крадіжок». Це ви, українські громадяни-незлочинці,
мірно святкуйте Новий рік, а бачте, як пильно вас охороняють!
Напередодні Нового року рахуємо хіба що подарунки під ялин-
кою та пляшки на столі. Мабуть, цим пояснюється дивний ариф-
метичний подвиг у повідомленні, яке так слухняно сколювали різні
засоби масової інформації. З цих 2,787 іноземних громадян, дізнає-
мось жахливі подробиці про 13 громадян одної держави, які, на дум-
ку правоохоронних органів скоїли злочини в трьох областях країни.
Викрито також злочинну групу з неназваного числа громадян тої
самої країни. Важко уявити собі, за що арештували решту, якщо ці
конкретні злочини, в основному крадіжки, справили таке сильне
враження на співпрацівників ДЗГ МВС.
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Чого домагався ДЗГ, волію не здогадуватися. Важко повірити,
що шановні службовці намагалися викликати підозри стосовно ок-
ремої національності, чи іноземців загалом. З іншого боку, якщо
не можна очікувати, щоби ЗМІ перевіряли кожне повідомлення від
нібито найавторитетнішого джерела на предмет якості, самі служ-
бовці не могли не знати, яку перекручену картину вони малюють.
Адже на сайті МВС, у відкритому доступі, можна прочитати вельми
цікаві та повні дані щодо «Стану та структури злочинності в Україні
(2008 – перше півріччя)» Виявляється, що кількість злочинів трохи
зменшилась у 2008 р. в порівнянні з аналогічним періодом у 2007
році – 201 262 злочинів, проти 208 125 (або – 3.3%). У 2008 році іно-
земні громадяни скоїли 0.9% (1300) з усіх злочинів, проти 1.2% (1638
злочинів) в 2007 р., Тобто іноземними громадянами вчинено 20.6
відсотків менш злочинів у першому півріччі минулого року. Втім,
теж не обов’язково тягне до breaking news, але якийсь інформацій-
ний зміст можна розгледіти.
Якщо напружимо уявлення, можемо припустити, що всі ук-
раїнці зі злочинним ухилом чомусь вирішили відпочити в друго-
му півріччі 2008 р., натомість іноземці розгорнули справжню оргію
злочинів. Тобто, питома вага поганих дій останніх збільшиться, але
все одне кількість протиправних дій залишиться не значно біль-
ше, ніж кількість злочинів, пов’язаних із зловживанням владою або
службовим становищем протягом перших шості місяців року (2,716).
А останні аж ніяк не скоєні громадянами інших країн. Якась дивна
інформація, яку ЗМІ кинулись передавати своїй аудиторії напере-
додні Нового року.
Можна й поцікавитися, що розуміється під «іноземними гро-
мадянами». Знаємо громадянство аж 13-і осіб, які за словами ДЗГ,
скоїли злочини, плюс невизначеного числа (але ніяк не понад 2 тис.)
ще одного угрупування, а докладніше нічого не знаємо. Не завадило
би уточнити, якщо йдеться про інформування громадськості щодо
стану дотримання правопорядку.
А якщо не про інформування, про що саме йшлось? Навіщо
розіслати ЗМІ вирвані з контексту цифри, які з таким ж успіхом ві-
дображають дійсність, як один брудний келих – ваше новорічне за-
стілля? Інформації обмаль, але залишились асоціації – злочинність
пов’язуємо з іноземцями, та й загальну злочинність з громадянами од-
нієї окремо взятої держави, оскільки тільки про них повідомляється.
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На тему ксенофобії та нетолерантності останнім часом не гово-
рить лише патологічно ледачий. МВС не відстає, й має навіть спе-
ціальний розділ на своєму сайті. Можна прочитати цілий «План
заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дис-
кримінації в українському суспільстві на 2008-2009 роки». Конкрет-
ного дуже мало, але, судячи зі слів, наміри є безумовно конструк-
тивними, ба навіть благородними. Та й вже півроку не чути тих
обурливих висловлювань , які раніше лунали з уст високопосадовців
МВС щодо мігрантів.
Втім важко гадати, що будь-які найелементарніші уроки із за-
побігання ксенофобським настроям засвоєні, коли читаєш повідом-
лення ДГЗ МВС. І хоча хотілось би бачити більш критичний підхід
до повідомлень, які компенсують скудність інформації щедрим набо-
ром упереджень, в таких випадках навряд чи виправдано лаяти ЗМІ.
Найближчим часом планується створення нового органу влади з
питань міграції з підпорядкуванням Міністерству внутрішніх справ.
МВС явно зацікавлено в цій ролі, тому тривожно постійно стикати-
ся з повідомленнями та висловлюваннями, що свідчать як мінімум
про вкрай неадекватне розуміння обсягу питань і обов’язків у сфері
міграції. Можна перерахувати цілу низку позитивних обов’язків, але
наразі обмежусь одним негативним, який набуває особливої гостро-
ти в умовах кризи та зростаючої напруги в суспільстві. Хай МВС
шукає собі піару в інших сферах, а не створює, шляхом недбалих та
примітивних повідомлень, шкідливих упереджень та стереотипів.

18.02.2009
Нериторичні запитання до міністра внутрішніх справ

В умовах кризи та невпевненості люди хочуть знати, що хтось
дбає про їх безпеку. Коли, в свою чергу, хтось є зацікавленим в от-
риманні нової провідної ролі, варто про себе нагадати, демонструю-
чи рішучість та ініціативність. Якщо своїми візовими ініціативами,
міністр внутрішніх справ Юрій Луценко хотів переконати як грома-
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дян, так і не громадян України, що його відомство готово забезпечи-
ти правопорядок у країні й достойно виповнити покладену на нього
роль, то, побоююсь, він прорахувався.
Нагадаю, що найближчим часом має бути створено нове міг-
раційне відомство, підпорядковане саме Міністерству внутрішніх
справ. Керівництво міністерства давно лобіює такі зміни, й явно
смакує нову роль. Негарно було би підозрювати якісь корисливі
мотиви в такому непереборному бажанні взяти на себе додаткову
відповідальність, але, на жаль, важко повірити, що керівництво ус-
відомлює:, не всі нові завдання можна впхнути у звиклі обов’язки
правоохоронного органу.
Усе змішалось у відомчій сім’ї …

Пан міністр уважав за доцільне змішати два досить різних за-
вдання. Звісно, їх об’єднає потреба у зверненні до міністерства за-
кордонних справ, але це все, що їх зближує.
Луценко пропонує запровадити візи для молдаван, оскільки, за
його словами, «Велика проблема сьогодні – це безвізовий режим через
західний кордон Європейського Союзу за раніше отриманими румунськими паспортами, які Румунії зараз не цікаві, але за ними намагаються
пройти через інші, польський, словацький кордон».
Відомо, що ЄС дбає про свої недоторканні кордони, й напевно
хочеться зробити їм приємний сюрприз, але сумніви залишаються.
Ясно, кому такий крок справляє головний біль, але кому він може
біль зняти, не так зрозуміло. Чи мають молдавани румунські пас-
порти, справжні, чи підроблені, чи взагалі не мають, – це жодним
чином не вплине на документи, які вони покажуть українським при-
кордонникам, якщо приїжджають як громадяни Молдови. Навіщо
візи? Вони не допоможуть польським прикордонникам вирішити, чи
особа з нібито румунським паспортом має право на громадянство
держави, яка вже входить до ЄС. Україна тут ні при чому.
Чи єврочиновники зрадіють енергійному напрямку керівництва,
яке тепер буде відповідати за міграцію? Сумніваюсь. Що вони не по-
мітять другу мішень нової ініціативи теж видається малоймовірним.
Адже мова йде про запровадження віз і для грузин, оскільки, за сло-
вами міністра внутрішніх справ України, «понад 150 груп займалося
квартирними крадіжками».
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Принаймні, український посадовець не намагається, як колись
совєтська влада, візи обґрунтувати міркуваннями безпеки та ком-
форту іноземних громадян. Ні, йому прикро, але ці злочинці не
залишають йому вибору. У зв’язку з цим, маю кілька запитань:
– Чи пан міністр уважає, що всі громадяни згаданої держави,
входять до цих злочинних груп, або займаються не менш злочинни-
ми діями на території України?
– Якщо не всі, чи вважає він, що громадяни без подібних зло-
чинних схильностей мають нести фактично колективну відповідаль-
ність за злочинні дії своїх співвітчизників?
– Чи українці, кому тепер доводиться витрачати чимало часу,
коштів та нервів на отримування віз до західних країн несуть ту
саму відповідальність за обмежену кількість співвітчизників, які би
охоче залишились у країнах, куди потрапляють за візою, чи скоїли
там злочин?
Окремо розглянемо питання, чи пан міністр розуміє, яке нега-
тивне враження справляють на людей, як в Україні, так і за кордо-
ном, подібні заходи, спрямовані на окремі етнічні чи національні
групи. Що стосується європейських країн, розуміння не буде, та й не
може бути. Хіба він зможе навести вельми переконливі докази щодо
небезпеки для країни від одної групи?
Не зможе. За перші 8 місяців 2008 року, іноземними громадяна-
ми на території України вчинено 1856 протиправних дій. З них 1704
(91,8%) скоїли громадяни СНД (Росії – 794 (42,8%), Грузії – 327 (17,6%),
Молдови – 272 (14,6%), Азербайджану – 95 (5,1%), Вірменії – 88 (4,7%).
152 злочини вчинено громадянами інших країн. Слід відзначити, що
в 2007 та 2008, згідно зі статистичними даними на сайті МВС, інозем-
ними громадянами вчинено 1.1% з усіх злочинів.
Хіба що міліція знає про значно вищу кількість злочинців саме
з Грузії, але є неспроможною їм протидіяти. В такому разі вона, на-
певно, сподівається, що візи доконають те, що їй не вдалось зробити.
Досить марна надія, втім, це і так не видається переконливим.
На превеликий жаль, більш імовірно, що йдеться про якісь інші
причини, чому – на погляд керівництва МВС – саме грузин можна
виділити. Не стану здогадуватися, що це за причини, але зазначу,
що дуже прикро бачити, як в Україні влада вдається до заходів, які
нагадують кампанію російської влади проти грузин у 2006 році, та й
істерику в Росії під час війни в серпні 2008 року.
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Наприкінці нагадаю, що не вперше чуємо від вищого керівниц-
тва МВС та людей, які ймовірно займатимуть не останні посади в
новому міграційному органі, сумнівні та вкрай нетолерантні вислов-
лювання щодо осіб «з Кавказу» чи мігрантів загалом. Сумнівні, на-
голошую, не за браком політкоректності, а за відсутністю відношен-
ня до дійсного стану справ, відображеного в статистиці. Що мають
думати прості люди, коли нібито авторитетні люди в міністерстві
стверджують, як глава ЦОС Володимир Поліщук, що «іноземці в
Києві скоїли в три рази більше злочинів відносно киян і гостей
столиці, ніж здійснено злочинів українцями», або заявляють, як на-
чальник Головного управління МВС України в Києві п. Ярема, що
у разі «напливу мігрантів з Кавказу» через події в Південній Осетії,
міліція готова забезпечити правопорядок, Можна припустити, що
мають думати, нібито міліція їх захищає від злочинців, та рішуче
приймає заходи з протидії таким діям. Судячи з гучних вислов-
лювань Луценка в липні 2008 року проти мігрантів «з далекого за-
рубіжжя» та просто разючого маразму Геннадія Москаля про «педо-
філів, збоченців та маніяків» що нібито масово їдуть в країну, про
можливі позитивні аспекти діяльності міграційного органу можна
забути, якщо правозахисники та громадськість в цілому однозначно
не дадуть зрозуміти, що годі грати на забобонах та прагненні знайти
винуватих за наші негаразди.
В умовах кризи люди дійсно потребують захисту, але не тільки
від злочинців. Будь-які намагання нацьковувати людей на вигада-
них козлів відпущення, переконати їх, що все було би гаразд, якби
не певна група осіб, майже напевно матимуть негативні наслідки як
усередині України так і для її іміджу в світі. Подібні прийоми дешеві
та небезпечні, а їхня ціна для країни занадто висока.
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Расизм, шовінізм, ксенофобія та етнічна дискримінація
в Автономній Республіці Крим
Особливість міжнаціональної ситуації в Автономній Республіці
Крим ось уже протягом майже 20 років полягає в тому, що це є
єдиний регіон незалежної України (крім Севастополя, в якому спос-
терігаються такі ж самі тенденції), де чисельно переважає російська
меншина. Її частка, згідно з даними останнього перепису 2001 року,
становить 58,5 відсотків. Таким чином, створеній тут в 1992 році,
автономії надано статус не кримськотатарської національно-куль-
турної, як належало відповідно до рішення референдуму 20 січня
1991 року про відновлення Кримської АРСР зразка 1921-1944 років,
а територіальної. Це є правовим прикриттям того факту, що реально
Автономна Республіка Крим має характер російської національнотериторіальної автономії на території України. Тому в Криму ре-
ально титульною нацією є російська меншина, представники якої
чисельно переважають в складі всіх представницьких та виконавчих
центральних і регіональних органів влади.
Етнічні українці, які складають близько 25 (24,4% за переписом
2001 року) відсотків населення, ніде не становлять переважної час-
тини населення і фактично є національною меншиною.
Кримськотатарський народ, який становить зараз за різними да-
ними від 12 до 14 (12,5% за переписом 2001 року) відсотків населення,
не тільки не є суб’єктом автономії, а його представники не тільки не
брали участі в референдумі 1991 року про відновлення КримАРСР,
оскільки на той час переважна більшість народу перебувала ще в
депортації, але й не мають реальної можливості користуватися пов-
новаженнями відновленої начебто від їх імені автономії. Насправді
вона не передбачає ні повернення тих прав кримськотатарського на-


Автор цього підрозділу – Микола Семена, Комітет з моніторингу свободи преси
в Криму.
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роду після його репатріації, якими він користувався в 1921-1944 ро-
ках, ні відновлення його статусу, ні повернення майна і відновлення
національної освіти, культури, спотвореної топоніміки, тощо.
Таким чином, всі рішення органів влади АРК, оскільки всі вони
на 90-95 відсотків складаються з представників російської більшості
(меншини), приймаються в інтересах цієї домінуючої складової час-
тини суспільства, інтереси титульної української нації та кримсько-
татарського народу в переважній більшості випадків ігноруються.
Отже, вже сам факт не відновлення в Криму знищеної в 1944 році
автономії кримських татар, за якої вони користувалися хоч і обме-
женими, але все ж правами участі в держаному управлінні, а фор-
мування на її базі всупереч рішенням референдуму 1991 року на-
ціонально-територіальної автономії російської меншини, є фактом,
що породжує явища расизму та ксенофобії, які започатковані ще
компартійними органами влади Кримської області 1990-1992 років.
Саме цей факт зумовив тривале існування в останні десятиліття об-
становки російського шовінізму і ігнорування інтересів як титульної
української нації, яка перебуває на правах національної меншини,
що дискримінується, так і представників інших націй і народнос-
тей, які населяють Крим, що на практиці проявляється в явищах
ксенофобії та расизму, в поширенні «мови ворожнечі». Цей висновок
підтверджується багатьма фактами.
Загальні дані про кількість іноземців
та представників етнічних меншин
на території Автономної Республіки Крим

Таблиця 1. Навчання іноземних студентів у ВНЗ Криму всіх рівнів акредитації.
Дані ГУ статистики АРК станом на серпень 2008 року (осіб)
Чисельність іноземних
студентів за країнами

ВСЬОГО

Всього
навчається

Прийнято
Випущено після
на початковий
завершення
цикл навчання повного циклу
навчання

1928

148

219

141

24

64

В тому числі прибули з:
Китаю
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Індії

60

3

85

Ірану

3

2

–

Йорданії

9

–

14

Лівану

14

1

2

Малайзії

1354

2

23

Молдови

2

2

–

Марокко

5

–

–

Пакистану

9

4

2

Російської Федерації

134

45

7

Сирійської Арабської
Республіки

11

–

2

Тунісу

12

–

2

Туреччини

53

24

1

Туркменістану

5

–

1

116

41

16

Інших країн

Таблиця 2. Чисельність студентів ВНЗ всіх рівнів акредитації
за регіонами (осіб)
Регіони Криму

Чисельність іноземних студентів

Всього

1928

Сімферополь

1921

Феодосія

4

Ялта

3

Загальна ситуація щодо проявів расизму та ксенофобії
в Автономній Республіці Крим за 8 місяців 2008 року

Наявність в Криму проявів ксенофобії, расизму та шовінізму
пояснюється трьома причинами. По-перше, це наслідок тяжкого
історичного спадку Криму, результатів панування російської імпе-
рії в 1783-1917 років, а потім – сталінської радянської національної
політики. Це наслідок серії російсько-турецьких воєн в XVI-XVII
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століттях та ліквідації Кримського ханства в 1783 році, що призвело
до масової еміграції місцевого населенні в оточуючі країни, насиль-
ницької депортації християнського населення з Криму в Приазов’я
тощо. При цьому ХХ вік став особливо болючим періодом в гене-
тичній пам’яті місцевого населення. До цього призвели серія міжна-
ціональних конфліктів в перші два десятиліття між мусульманами та
християнами, наприклад, між кримськими татарами і греками, серія
репресій 20-30-х років на національному ґрунті проти кримських
татар та інших нацменшин Росії, наприклад, справа «Міллі-Фірка»,
справа Велі Ібраїмова, тощо, що призвело до винищення кримсько-
татарської національної інтелігенції, еліти інших національних об-
щин Криму. Особливо глибокі рани в національній свідомості міс-
цевого населення залишили несправедливості російських партизанів
та радянської армії стосовно кримських татар під час Другої світової
війни, а також поголовна депортація з Криму німців, кримських та-
тар, болгар, вірмен, греків, представників інших народностей (як
наприклад італійців, арабів (іранців), турків, караїмів, циган-чин-
гине тощо) в 1941 та в середині 1944 року. Депортація була проведена
за національною ознакою, без будь-якого правового об ґрунтування
і стала апогеєм так званої «інтернаціональної» політики КПРС. Та-
ким чином, інспіровані цими подіями демографічні процеси приз-
вели до чисельного домінування російської общини, що веде до її
політичного і гуманітарного панування. Організоване переселення
в Крим великої кількості жителів з Росії, а пізніше й з України,
було покликане закріпити наслідки сталінської національної полі-
тики, а тому тільки законсервувало міжнаціональні протиріччя.
Допущена в ці історичні періоди, особливо в 1944 році, історична
несправедливість, неправові дії держави до цього часу не засуджені
у юридичній площині, їх наслідки не ліквідовані, порушені права
не відновлені. Навпаки, в певних кримських ЗМІ («Крымская прав-
да», «Крымское время») відновлено спроби ідеологічно виправдати
сталінські репресії щодо депортованих, лунають погрози повторної
депортації «татар Криму», тощо.
Друга причина – це створення в Криму автономії за тери-
торіальною ознакою, що було покликане приховати російський на-
ціонально-територіальний характер АРК, збереження в Криму та в
Севастополі військової бази Росії, і політика Російської Федерації,
спрямована на збереження нецивілізованого політичного впливу на
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Крим, що є неприкритим зовнішнім втручанням у внутрішні справи
України. Прояви шовінізму, расизму та ксенофобії тепер ініціюють-
ся активними зусиллями провокаційних організацій з-за кордону,
які здійснюють координацію, фінансування та підтримку, розвиток,
методичне та теоретичне псевдонаукове обґрунтування агресивності
радикальних проросійських організацій стосовно представників ін-
ших народностей, фактичне диригування веденням мережевих війн,
ідеологічних провокацій на теренах Криму.
Третьою причиною є відсутність в України чіткої і ефективної
концепції відносин автономії та центру, політика затягування з бо-
ку Києва з вирішенням міжнаціональних та міжконфесійних про-
блем в Криму, затягування з вирішенням внутріполітичних проблем
міжнаціональних відносин в Криму, а також відсутність чіткої та
скоординованої політики центру стосовно Криму. Це обумовило пе-
ремогу на виборах в автономії блоку проросійських партій – Партії
Регіонів, ПСПУ, КПУ тощо, які спрямовують зусилля на протидію
зміцненню української державності на теренах Криму, на підтримку,
розвиток агресивності радикальних проросійських організацій сто-
совно представників інших народностей, та використання ними ре-
сурсів зовнішнього втручання в Крим з Росії. Велику роль в цьому
процесі відіграє фактичний саботаж органами влади Криму рішень
і розпоряджень Президента України, Кабінету міністрів України про
розбудову української державності на теренах Криму, ширше засто-
сування української мови, освіти, вимог про звільнення від символів
радянського минулого, пам’яті персон, причетних до організації го-
лодомору та політичних репресій.
Багаті і фактологічний бік, і хронологія процесу наростання в
Криму внутрішньої напруженості в міжнаціональній сфері, викли-
каної експортом до Криму та плеканням на теренах Криму ідеоло-
гії ксенофобії, шовінізму та нетерпимості до представників інших
народностей. Конституювання в Криму в 1991-92 роках спочатку
КримАРСР, а потім АРК без участі кримських татар і всупереч їх
інтересам і заявам про те, що КримАРСР не може бути відновле-
на без кримських татар, стало першим кроком до ігнорування на-
ціональних інтересів кримських татар, що, з одного боку, породило
їхню недовіру до української влади, до Кримської ВР, а з іншого
боку, продемонструвало безкарність чиновників, які виявляли ігно-
рування прав та інтересів кримських татар комуністичною владою
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та відкрило дорогу іншим формам ксенофобії та шовінізму. Разом
з тим це проявилось у практикуванні в Криму хибної, розробленої
ще обкомом КПРС, схеми розселення репатріантів, коли на словах
повторювався лозунг про повернення в місця проживання до депор-
тації, а на практиці реалізувалася схема розселення кримських татар
лише в степовій зоні Криму. В подальшій практиці ця політика про-
явилась у відстороненні кримських татар від володіння земельними
паями в колишніх колгоспах, у ігноруванні потреб кримських татар
в виділенні землі для їх потреб, їх вимог про пропорційну участь в
органах державної влади, відновлення системи національної освіти,
відновлення історичної топоніміки, прийняття законів про реабілі-
тацію депортованих, тощо.
В результаті кримські татари змушені були створити для захис-
ту національних інтересів паралельні національні владні структу-
ри – курултай і систему меджлісів. Ці інституції до цього часу є не
легалізованими в правовому відношенні, що породжує колізії між-
національних суперечок. Суперечки посилюють обстановку міжна-
ціональної недовіри і сприяють росту ксенофобії, що активно вико-
ристовується екстремістськими та радикальними рухами для нагні-
тання ситуації.
Можна виділити шість етапів загострення ситуації в Криму.
Першим було конституювання антитатарської Кримської автономії.
Другим етапом став період так званого «хрестоповалу», коли структу-
ри Московського патріархату почали на історичних місцях Кримсь-
кого ханства демонстративно встановлювати велетенські хрести, що
мало забезпечити домінування ідеології московського православ’я.
Частина цих хрестів була зруйнована, що й дало назву періоду.
На жаль, сьогодні маємо констатувати, що цей період, після три-
валої перерви, що вже давала підстави для оптимізму, не відійшов
у минуле. Уже в вересні 2008 року представниками Московського
патріархату було встановлено новий хрест на місцях мусульмансь-
ких азізів (святих, пам’ятних місць) в селищі Зуя під Сімферополем.
І цей хрест було повалено представниками мусульман 27 вересня
2008 року. Перший заступник голови меджлісу кримськотатарського
народу Рефат Чубаров назвав цей випадок новою «спробою деста-
білізувати громадсько-політичну ситуацію в Криму».
Третім етапом став процес протидії офіційних органів влади
Криму в легалізації і відновленні релігійної сфери мусульманської
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релігії та її структур, а також християнських громад Київського пат-
ріархату, що вилилось в обстановку інформаційної війни проти них,
спротиву в виділенні землі та споруд під їх храми. Свідчить про це
ще й донинішній спротив міськради Сімферополя проти виділення
землі для соборної мечеті Криму, а також спротив у виділенні землі
для організації храмів Київського патріархату.
Четвертим етапом став період, коли органами влади Криму ста-
ли негласно підтримуватись, відроджуватись та розвиватись так звані
структури «кримських козаків», які не мали нічого спільного з ук-
раїнським козацтвом, але встановили тісні контакти із структурами
козаків Російської Федерації, і завжди залучались до створення кон-
фліктів з кримськими татарами під час різних кампаній боротьби
кримських татар за свої права. Факти таких жорстоких і запеклих
конфліктів зафіксовані:
у 2006 р. в Бахчисараї під час звільнення міського ринку, що
розташувався на місці кримськотатарських азізів (святих місць);
♦ під час тривалого земельного конфлікту біля Свято-Успенсько-
го монастиря на околиці Бахчисараю (з початку 2000-х років і досі);
♦ під час подій в Красному Раї, в Феодосії і Судаку, що завер-
шилися кровавими жертвами (початок 90-х років);
♦ в селі Морському під час «хрестоповалу» (2002 р.), тощо.
Протистояння між структурами самозваних козаків та община-
ми кримських татар було поширене практично на всі регіони Криму,
було ідеологічно підкріплене теоріями про ворожість мусульманс-
тва православ’ю і до цього часу має стійкий і досить небезпечний
характер. Це протистояння може вибухнути у будь-який момент
загострення конфліктів, які ще будуть в подальшій історії Криму.
З огляду на те, що в ВР Криму тривають розмови про включення
до бюджету автономії статті про фінансування проросійських коза-
цьких організацій, – ця політична лінія розрахована надовго і має
фундаментальний характер.
П’ятий етап – це інспірована з Росії поява в Криму так званих
«скінхедів», влаштування ними періодичних конфліктів з кримсь-
кими татарами, найбільш гучними серед яких стали історії з лікві-
дацією «поляни протесту» на ПБК, коли було спровоковане так зва-
не «побиття кримськими татарами журналістів», а також різанина в
барі «Коттон» в Сімферополі. На пам’яті кримчан також кілька менш
кричущих конфліктів «скінхедів» з кримськими татарами – побит-

42

РАСИЗМ, ШОВІНІЗМ, КСЕНОФОБІЯ ТА ЕТНІЧНА ДИСКРИМІНАЦІЯ В АР КРИМ

тя ними кримськотатарського хлопчика на річці в Сімферополі, їх
погрози тощо.
Шостий етап – діяльність в Криму організацій Компартії, ПСПУ,
«Русского блока», організації Партії Регіонів, партії «Союз», які, бу-
дучи обраними до органів державної влади в Криму, замість пошуку
шляхів зменшення міжнаціональної напруги та боротьби з ксено-
фобією і расизмом, навпаки ведуть політику невизнання національ-
них прав кримських татар, їх статусу як корінного народу Криму, їх
вимог розширення національної освіти, забезпечення землею, право-
вого визнання системи курултаю-меджлісів, відновлення топоніміки.
Вони розгорнули кампанію проти розширення вивчення української
мови, що тільки зміцнює обстановку недовіри між національними
групами в Криму, розширює теоретичну і практичну базу для роз-
витку ксенофобії, зміцнює позиції російського шовінізму.
Одним з результатів цієї ксенофобної політики стало форму-
вання в Криму дискримінаційної системи освіти, неадекватної існу-
ючим потребам: на сьогодні (2007-2008 навчальний рік) в автономії
російською мовою навчалося 170 302 учні, або 90,6% із загальної
кількості учнів, українською мовою – 11 707 учні, або 6,2%, кримсь-
котатарською мовою – 5 903 учні, або 3,1%. При цьому відомо, що в
Криму, згідно з останнім переписом, проживає 58,8% росіян, 24,8%
українців та 12-14% кримських татар. Всі спроби української грома-
ди та кримськотатарського народу розширити навчання учнів свої-
ми мовами, розширити сітку національних шкіл зустрічають добре
організовану протидію проросійських громадських організацій, пар-
тій, державних органів влади Криму
Загалом цей процес вилився в протидію формуванню та зміц-
ненню на теренах Криму структур української державності, саботаж
поширенню на Крим законів, рішень, наказів центральних органів
влади, спротив зусиллям Президента, Міністерства освіти, саботу-
вання політики української держави в галузях освіти, зовнішньої
політики, спротив атлантичній інтеграції України, підтримку агре-
сивних дій Росії на міжнародній арені.
Таким чином, можна зробити висновок, що з огляду на те, що
автономія є певною формою кримської державності, в Криму сфор-
мовано обстановку системної державної ксенофобії та державної
дискримінації кримських татар та української громади автономії.
Ця ситуація створена державними органами влади Криму, а також
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засобами масової інформації, які використовують дезінформацію та
«мову ворожнечі».
Прояви ксенофобних дій на расистському
або етнічному ґрунті в 2008 і на початку 2009 року

В Криму з іноземцями працює значна кількість державних та
громадських структур та організацій. Це Регіональне Азово-Чорно-
морське управління Державної прикордонної служби України, Від-
діл громадянської інформації і реєстрації фізичних осіб (ГІРФО)
ГУ МВС України в Криму, Управління міграції ГУ МВС України
в Криму, Кримський республіканський центр зайнятості, Республі-
канський комітет у справах релігій, державне управління статисти-
ки, Республіканський комітет у справах депортованих та національ-
них меншин, тощо.
В Крим іноземні громадяни потрапляють з метою туризму і
лікування, навчання, на постійне місце проживання, з приватною
метою, з метою ведення бізнесу і підприємництва, з місіонерською
метою, у службові відрядження, а також як шукачі політичного при-
тулку. Крім того, за непідтвердженими даними, на території Криму,
крім військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, постійно пе-
ребувають від 20 до 30 тисяч громадян Російської Федерації, перебу-
вання яких тією чи іншою мірою зв’язане з Чорноморським флотом,
іншими службами Росії. Як можна зробити висновок з матеріалів
ЗМІ, значна частина з них є громадянами як Росії, так і України,
хоч Консульство РФ в Сімферополі відмовляться надавати офіційну
інформацію з цього приводу.
Всі організації, що працюють з іноземцями в Криму, відзнача-
ють відсутність ксенофобських, шовіністичних злочинів та проявів
етнічної нетерпимості проти іноземців, за винятком окремих видів
загальної злочинності. Наприклад, за 2008-й рік в Криму було пог-
рабовано 5 іноземних громадян, однак ці випадки не мали проявів
етнічної ворожнечі і вчинені з метою наживи, кваліфікуються як
хуліганство і крадіжки. Об’єктами крадіжок стали мобільні телефо-
ни, ноутбуки, документи, гаманці з грішми тощо. Більшість з них
були розкриті по гарячих слідах, за винятком пограбування італій-
ського туриста, вчиненого в 2007 році, розслідування якого тривало
один рік, і тільки зараз передане до суду.
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Натомість міжетнічна напруженість, прояви ксенофобії та ет-
нічної дискримінації часто проявляються у внутрішній громадській
сфері Криму.
Надмірна ліберальність, яка несумісна із справжньою демок-
ратією, і невимогливість центральної влади в Україні призводить до
того, що явища ксенофобії, шовінізму, расизму, факти розпалюван-
ня міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а інколи і анти-
державні дії навіть з боку державних службовців, які все частішають
в Криму, лишаються безкарними.
Так, в ніч із 10 на 11 квітня в селищі Чистенькому (пригород
Сімферополя) був розгромлений мусульманський цвинтар, невідомі
зруйнували 39 надгробків. На паркані цвинтаря фарбою було нане-
сений напис «Татари геть із Криму», намальована шибениця і пере-
креслена тамга (національний герб кримських татар). Це стало лише
черговим етапом руйнування мусульманських кладовищ. Поперед-
ній аналогічний чин стався у ніч із 9 на 10 лютого в селищі Нижньо-
гірському, коли вандали зруйнували більше 200 надгробків. «У Кри-
му стало злою традицією ледве не щодня робити діяння, які поси-
люють недовіру між людьми. Я не хочу виділяти злочини, вчинені
за національною ознакою, але тенденції такі, що в Криму вже стало
постійним явищем знищення мусульманських цвинтарів, – відзна-
чив у коментарі журналістам перший заступник голови Меджлісу
кримськотатарського народу Рефат Чубаров. – Для нас очевидно:
є сили, які хочуть підірвати ситуацію в Криму...»
За цими фактами були порушені кримінальні справи, відбулося
кілька пікетувань Верховної Ради Криму з вимогою покарати зло-
чинців, міліція взяла під охорону всі мусульманські цвинтарі Криму,
на відновлення розгромлених вандалами мусульманських цвинтарів
ВР АРК виділила 299 тисяч гривень, Рада міністрів АРК затвердила
заходи щодо забезпечення охорони цвинтарів, місць поховань і куль-
тових споруджень у населених пунктах автономії. В ході спільної
операції ГУ СБУ в АРК, прокуратури Сімферопольського району,
Управління карного розшуку ГУ МВС України в Криму, а також
відділення карного розшуку Сімферопольського РО, були затримані
троє злочинців, які оскверняли могили на території Мирновської
сільської ради Сімферопольського району, але інформації про їх по-
карання так і не було.
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Про спротив відновленню мусульманської релігійної сфери
свідчать ксенофобські дії, спрямовані проти мечетей. Так, 12 бе-
резня в селі Октябрьському Першотравневого району троє не впій-
маних молодиків зламали вхідні двері мечеті. Свідком цього став
один з місцевих жителів, він негайно покликав сусідів і повідомив
правоохоронців. Один зі зловмисників був затриманий, двом іншим
удалося зникнути.
Виявом ксенофобії органів влади є історія з відмовою крим-
ським татарам в будівництві соборної мечеті замість зруйнованої
раніше. Не дивлячись на те, що в Сімферополі повним ходом три-
ває відновлення Московським патріархатом висадженого в повітря
в 1934 році собору Олександра Невського, кримські татари попри їх
багаточисельні звернення, пікети тощо, не можуть отримати дозвіл
на будівництво соборної мечеті. Так, 24 липня 2008 року міськрада
Сімферополя прийняла рішення про заборону кримським татарам
будувати соборну мечеть за адресою Ялтинська, 22, хоч кілька мі-
сяців тому міськрадою було прийняте рішення про виділення ді-
лянки саме за цією адресою і відмовлено у виділенні ділянки за
адресою по вул. Луговій, 6, яка була погоджена ще раніше. Дивно,
але цього разу міськрада передумала, і рекомендувала кримським
тарарам знову звернутися до депутатів з проханням виділити ділян-
ку за адресою... по вул. Луговій, 6. А ділянка по вулиці Ялтинській
ще 28 лютого 2008 року була оголошена міськрадою... лісопарко-
вою зоною Сімферополя. Далі міськрада висунула ідею визначити
місце будівництва мечеті шляхом референдуму. Господарський суд
Автономної Республіки Крим прийняв рішення на користь будів-
ництва Соборної мечеті в Сімферополі на вулиці Ялтинській, 22.
Севастопольський апеляційний господарський суд, куди звернула-
ся міськрада Сімферополя, не прийняв справу до розгляду, однак
Сімферопольська міська рада звернулася у Вищий господарський
суд України з позовом про скасування рішення Господарського су-
ду АРК.
«Рішення Сімферопольської міської ради про заборону будів-
ництва мечеті дестабілізує ситуацію в Криму», – заявив перший
заступник голови меджлісу Рефат Чубаров на прес-конференції в
Сімферополі 24 липня. На думку Рефата Чубарова, це рішення місь-
кради «є цинічним і нелегітимним, незаконним», таким, що є вия-
вом ксенофобії міськради Сімферополя.
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28 липня делегати ІV Курултаю мусульман Криму направили
лист Президентові України Віктору Ющенко із проханням посприя-
ти в рішенні проблем повернення кримським татарам духовних свя-
тинь і будівництва Соборної мечеті. У відповідь Голова Верховної
Ради АРК Анатолій Гриценко «попросив деяких кримськотатарських
політиків не грати на релігійних почуттях віруючих людей, а дуже
виважено підходити до такої делікатної теми, як релігійні святині».
В кінці серпня 2008 року в Сімферополі відбулося засідання
колегії Міністерства освіти та науки АРК, на якому розглянуто пи-
тання про використання мов в роботі шкіл та вузів Криму. 17 ве-
ресня 2008 року відбулося пленарне засідання VI сесії ВР АРК, на
якому розглянуто питання «Про використання мов при організації
навчально-виховного процесу в навчальних закладах Автономної
Республіки Крим». Як свідчить статистика Міносвіти, в автономії
російською мовою навчається 90,6% із загальної кількості учнів, ук-
раїнською мовою – 6,2%, кримськотатарською мовою – 3,1%, хоч в
Криму, згідно з останнім переписом, проживає 58,8% росіян, 24,8%
українців та 12-14% кримських татар. Невіповідність структури вико-
ристання мов навчання зі структурою населення свідчить про мовну
дискримінацію українського і кримськотатарського населення.
Однак, не зважаючи на цей явний дисонанс, депутати прийняли
рішення, в пункті 3 якого говориться: «Вважати неприпустимим ви-
конання наказів Міністра освіти і науки України Вакарчука І.А. від
26 травня 2008 року № 461 «Про затвердження галузевої Програми
поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх учбових
закладах з навчанням на мовах національних меншин на 2008-2011
роки», від 3 червня 2008 року № 496 «Про затвердження Інструк-
ції по веденню класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноос-
вітніх учбових закладів» та положень, викладених в листі Міністра
охорони здоров’я України Князевича В. М. Від 14 травня 2008 року
№ 08.01-22/769 «Про реалізацію мовної стратегії в вищих медичних
(фармацевтичних) учбових закладах I-IV рівнів акредитації і закла-
дах післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України»
в учбових закладах АРК.» Українською громадою Криму, яка досі
не має можливості реалізувати своє право на освіту рідною мовою,
ця постанова сприйнята як вияв ксенофобських дій ВР АРК, спря-
мований проти українців та кримських татар Криму. Приєднується
до цього і спротив кримського міносвіти, деяких керівників шкіл
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та вчителів викладанню в Криму справжньої, а не спотвореної ко-
муністичною пропагандою, історії України.
Газета «События» опублікувала красномовний факт, який
служить підтвердженням того, що рішення ВР АРК втілюва-
лось міністерством в життя негайно. Так, «Вчитель Олександр А.
викладав історію в Сімферопольському міському державному ліцеї
№ 1 зовсім «по-своєму». Учень 8 класу зробив такий конспект його
уроку «Вступ до історії України»: «Слово «Украина» появилось в
ХIХ веке. Его придумал Михаил Грушевский. До этого эту зем-
лю и народ называли Малороссия. Существует единый русский
народ, а понятия «малороссы», «великороссы», «белороссы» обоз-
начают географическое место рождения русского человека. Слово
«Украина» является позорным словом, оно обозначает «окраина»...
Мы живем не в Украине, а в России. Было крещение Руси, а не
Украины. Киев – мать городов русских, а не украинских. Поэ-
тому ради сохранения единства русского народа мы не должны
признавать такое государство, как Украина. Украинского народа
и украинского языка не существует...» Мати учня звернулася зі
скаргою до редакцій газет і в органи влади. І тоді з’ясувалося,
що цього вчителя в школу надіслало міністерство освіти та науки
Криму і рекомендувало його як високопрофесійного педагога. На
питання чому він так вчинив, «вчитель» відповів: «Тому, що я іс-
торик». Значить, такої історії, що викривляє істину, його вчили й
у кримському вузі?
Цей випадок не виняток. Адже кримське міносвіти видало ін-
формаційний лист, де роз’яснює вчителям, чому саме наказ про роз-
ширення вивчення української мови не слід виконувати. Красно-
мовний вияв системної ксенофобії з боку міносвіти і парламенту!
Підтримка органами влади псевдокозацьких структур в Криму
та використання їх для протистояння общинам кримських татар,
ставить репатріантів перед необхідністю створювати власні загони
аскерів (воїнів), про що кілька разів заявляли Мустафа Джемільов,
Рефат Чубаров та інші кримськотатарські політики. Таким чином, це
стало механізмом переведення конфлікту «влада – кримські татари»
при відмові влади задовольняти права та вимоги репатріантів, у, по
суті, міжетнічний конфлікт «кримські татари – російські козаки»,
який став джерелом ксенофобських та расистських висловлювань,
настроїв, дій.
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Гучними проявами ксенофобських настроїв проросійських ор-
ганізацій у Криму є практика протидії та зривання громадських за-
ходів українців та кримських татар силами активістів проросійських
організацій, що є порушенням права українців на мірні зібрання.
Достатньо привести приклади зі зривом в Сімферополі прес-кон-
ференцій, навіть прямих ефірів на ДТРК «Крим» з боку активістів
проросійських та компартійних організацій. Так, 29 вересня в Сім-
ферополі, наприклад, планувалося проведення мирних зборів по
створенню оргкомітету з проведення референдуму про статус Кри-
му, ініційовані Всеукраїнським об’єднанням «Свобода».
Захід був призначений на 12-30. Однак уже до 10 години ранку
загони громадських організацій проросійської орієнтації вишикува-
ли близько трьох сотень своїх прихильників біля місця зборів – ок-
ружного Будинку офіцерів. Активісти, тримаючи в руках державні
прапори Російської Федерації, прапори ПСПУ, Російського блоку,
Соцпартії й КПУ, скандували «Крим – російська земля», «Севасто-
поль – Крим – Росія!», «Бандера – геть із Криму!». Потужні дина-
міки з агітаційного автомобіля розносили слова російських патріо-
тичних пісень різних жанрів – від хард-рока до знаменитої «Вставай,
страна огромная!» Однак цього разу ГУ МВС не перекрило їм доступ
на вулицю Пушкінську, лише о 11.30 у двір Будинку офіцерів при-
були кілька десятків солдатів «Беркута». Близько 12 години десят-
ки представників проросійських організацій молодого й середнього
віку, вибудували потрійний ланцюг біля входу в Будинок офіцерів.
Інші проросійські активісти утворили щільний заслін поблизу них.
Значна частина людей з КПУ, із групами підтримки з жінок і людей
похилого віку, відправилися на ріг вулиць Пушкінської й Карла Мар-
кса, де вишикувалися в бойовий порядок фаланги, зімкнувши лікті.
Багато молодиків скінхедської зовнішності були лише в майках.
Таким чином, вони перекрили дорогу громадянам до призначе-
ного місця їх законного зібрання, право на яке було гарантоване їм
Конституцією. Сталася сутичка. Проросійські активісти кричали в
мегафони «Бандеро-фашисты, вон из Крыма!», скандували «Ми вас
сюда не звали!», «На ветки, в Карпаты!», «Крым – русская земля!»
Від кровопролиття натовп убезпечили тільки дії загону «Беркут»,
які розділили ворогуючі натовпи. В гурт людей кидали пакети з ке-
фіром. На вулиці Карла Маркса час від часу спалахували рукопашні
сутички, які припиняла міліція. Не маючи змоги зайти до Будинку
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офіцерів, бо міліція не забезпечила їх законного конституційного
права на мирне зібрання, громадяни почали проведення зборів пря-
мо на площі. Однак, проросійські активісти підняли такий галас, що
проведення зборів стало неможливим. Більше того, стражі порядку,
підтримані тисячною юрбою, стали тіснити громадян в бік площі
Леніна. Юрба кричала «Виродки, геть із Криму!». Повернувшись до
Будинку офіцерів проросійські організації провели несанкціонова-
ний мітинг «Навіки з Росією!». За порушення прав української гро-
мади на мирні зібрання і за проведення несанкціонованого мітингу
проросійськими активістами на вулиці Пушкінській ніхто не був
покараний, бо органи влади в цій ситуації явно симпатизують про-
російським організаціям.
Разом з тим, ВО «Свобода» заявила, що збори були проведені в
іншому місці, і проросійським силам Криму не вдалося їх зірвати.
В роботі зборів взяли участь 212 учасників – громадян України, що
мешкають на території АРК. Була обрана ініціативна група й підго-
товлені необхідні документи для надання в міськраду Сімферополя
відповідно до закону про всеукраїнський референдум.
Період активізації ксенофобських виступів

Закінчення 2008 і початок 2009 року стали періодами активних
проявів ксенофобії та випадків публікації агресивних нетерпимих
матеріалів в ЗМІ Криму.
Слід відзначити, що ці випадки жанрово урізноманітнилися.
Так, крім статей та інтерв’ю, в яких автори нестримано і образливо
висловлюються на адресу представників інших етнічних груп, ши-
роко використовуються карикатури та анекдоти – давня зброя для
формування ненависті та нелюбові, відторгнення всього іншого –
культури, мови, історії, психології, випробувана ще за радянських
часів.
Так, «Кримська правда» часто публікує колажі та карикатури
(як приклад див. № 235 за 2008 рік, № 5, № 18, № 25 за 2009 рік), на
яких в непривабливому вигляді зображено тип українця – завжди
жадібного, з оселедцем посеред голови, некультурного, у якого хата
крива і похилена, з глини, під соломою. Натомість карикатурний
росіянин – відважний лицар, який зажди правий.
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Серед густих добірок анекдотів в «Кримській правді», напри-
клад, часто зустрічаються вже засуджений громадськістю напрямок
анекдотів на міжнаціональну тематику. Особливо популярні серед
них останнім часом анекдоти про українців, що висміюють праг-
нення мати свою мову і свою державу. «В украинской хате просыпа-
ется утром мужик и видит перед собой жену, наставившую на него
обрез: «Петро, ты иностранный шпион!», «Тю, сдурела баба!», «Ты
во сне по-русски разговаривал!». – так розуміє «Кримська правда»
мовну проблему в Україні і, зокрема, в Криму («КП» № 236, 23 груд-
ня 2008 року. Див також для прикладу № 240, 30 грудня 2008 року,
№ 11 за 27 січня 2009 року тощо).
Ще один напрямок, який активно використовується для фор-
мування неприйняття всього українського – псевдосоціологічні
опитування, які проводить Тетяна Хрієнко і публікує «Кримсь-
ка правда». У цих публікаціях ніколи не повідомляється ні об-
сяг і склад вибірки, ні кількість опитаних, ні метод опитування,
ні допустима похибка. 20 лютого 2009 року («КП», № 29) черго-
ва публікація: виявляється для 76% «молоді Криму» 23 лютого є
святом, для 15% – ні. Відповідно 79% «молоді Криму» не підтри-
мують ідею переносу Дня захисника Вітчизни з 23 лютого на 29
січня – дня пам’яті героїв Крут, а 3,5% відповідно – підтримують.
Такі публікації – це частина матеріалів проросійських газет, які
подібними методами намагаються виховати у своїх читачів суто
ксенофобське ставлення до Президента України й інших посадо-
вих осіб української держави як до недоумкуватих українців, що
представляють чужу для кримчан державну адміністрацію, яка
висловлює чужою для них мовою чужі та неприйнятні для них
ідеї. Таку адміністрацію і таких чиновників вони, кримчани, не
підтримують і, за версією газети, не можуть підтримувати апріорі,
як сторонні і не російські, а значить – чужі. Ці газети також ви-
ховують у читачів ксенофобське ставлення до української держави
та історії українців, як до чужих, і не властивих їм, намагаються
сформувати внутрішній спротив всьому українському та кримсько
татарському.
Для ксенофобських приступів у пресі та активізації ксенофобсь-
кої пропаганди в Криму проросійські ЗМІ в цей період використали
такі інформаційні приводи та тематичні напрямки, як:
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♦ спроби української громади Севастополя встановити пам’ят
ний знак про підняття на кораблях Чорноморського флоту українсь-
ких прапорів в 1917 році, дискусії з мовних проблем,
♦ судовий процес з Румунією в Міжнародному суді ООН з при-
воду правового і цивілізованого розподілу Чорноморського шельфу
побіля острова Зміїний,
♦ запровадження в Україні зовнішнього тестування випускни-
ків середніх шкіл державною мовою,
♦ проблему самозахоплень землі кримськими тартарами та
представниками інших національних груп в Криму,
♦ випуск книги Георгія Крючкова і Дмитра Табачника про
«фашизм в Україні»,
♦ «газова війна» Росії проти Європи та України,
♦ спроби ідеологічних диверсій та акції дезінформації в ЗМІ в
процесі психологічної війни Росії проти України, з метою дискреди-
тації державного управління в Україні,
♦ проблему повернення в Криму історичної топоніміки,
♦ чергову річницю референдуму про відновлення автономії в
Криму та пов’язану з нею дискусію про її характер і зміст і значення
для національних груп Криму,
♦ реформування українських збройних формувань, що дисло-
ковані в Криму,
♦ 55-ту річницю передачі Криму до складу України,
♦ обрання нового Предстоятеля Російської Православної Церкви.
Характерно, що в цей час представники кримських проросійсь-
ких кіл відкрито визнають наявність в їх діях сепаратистських про-
явів, які ґрунтуються на їх ксенофобському ставленні до української
нації та української державності, до статусу Криму як автономії в
складі України. Так, «Кримська правда» публікує інтерв’ю Сергія Це-
кова з приводу його виступу на форумі «Європейський союз і Росія:
нові виклики» («КП», № 235, 20 грудня 2008 року), що був зорганізо-
ваний фондом «Російський світ» і урядом Москви. С. Цеков: «И есть
некая двойственность: с одной стороны, сепаратизм осуждается, с
другой – допускается право наций на самоопределение, и соблюде-
нию прав человека уделяется большое внимание. Возникает вопрос:
что первично? Центр не соблюдает прав человека по отношению к
региону: осуществляется насильственная украинизация, искажает-
ся история, навязываются новые духовные и культурные ценности,
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осуществляется политика этноцида. Если права крымчан полностью
игнорируются, то возникает вопрос: а так ли плох сепаратизм? В дан-
ных обстоятельствах сепаратизм можно считать защитной реакцией
на насилие, осуществляемое центром по отношению к региону. И не
с сепаратизмом надо бороться, а с тем государством, которое своей
политикой порождает подобные настроения».
У цій тираді, яка є теоретичним обґрунтуванням кримського сепаратизму та українофобії, покликаній виправдати ксенофобське
ставлення проросійських сил Криму, які він очолює, до українців
як нації та права українців мати свою державу, свою мову, свою
освіту і культуру, свою історію. По-перше, сепаратизм і право націй
на самовизначення завжди існували паралельно і не є теоретични-
ми антиподами, як їх представляє Цеков. По-друге, вираз «центр не
соблюдает права человека по отношению к региону» – теоретична
абракадабра, відома тільки Цекову, бо регіон не має «прав челове-
ка», а «права людини» можуть порушуватись відносно конкретної
людини. Вислів Цекова «права крымчан полностью игнорируются»
вимагає пояснення – яких саме кримчан? Тих кримчан, які є ет-
нічні росіяни, і які мають в своєму розпорядженні 98% шкіл, 95%
ЗМІ, 98% мовного простору, 80% державних посад, 80% культурних
закладів, 99,9% топоніміки, хоч складають 68% населення? Чи ук-
раїнців і кримських татар, права яких на мову, державу, культуру,
освіту, історію, топоніміку, тощо – не забезпечені в Криму? Ксено-
фобія пана Цекова як державного українського посадовця полягає
якраз в тому, що він процес відновлення порушених прав людини українців і кримських татар в Криму розуміє та пропагує за кордоном
і в міжнародних організаціях як: «осуществляется насильственная
украинизация, искажается история, навязываются новые духовные
и культурные ценности, осуществляется политика этноцида». Отже,
насправді кримський «регіональний» сепаратизм у варіанті Цеко-
ва – це не «защитная реакция», а вияви національної агресії та ксе-
нофобії, шовінізму та не цивілізованості, відторгнення норм між-
народного права в сфері міжнаціональних відносин. І ксенофобія
кримських ЗМІ – це тільки результат ксенофобії кримських депу-
татів, та ксенофобії окремих політичних сил, які борються з проце-
сом становлення української державності та відновлення історичної
правди стосовно українського і кримськотатарського народів.
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В статі «Карта украинизации» (№ 11, 27 січня 2009 року) «Крим-
ська правда» намагається заперечити потребу переведення навчаль-
ного процесу в вузах України на державну мову до 2012 року, і зму-
шена апелювати до… державних службовців з Міносвіти, та комісії
ВР АРК з питань освіти Анатолія Жиліна, які здавна заперечують
право українців мати освіту власною мовою, називають її «галиций-
ским диалектом».
Незалежно від теми, проросійські газети за будь-яких обставин
свої матеріали повертають в антиукраїнському напрямку та запере-
чують те чи інше право України як держави, та право українців як
народу. «Зачем в Крыму украинские морпехи?» – питає «Кримська
правда» (№ 212, 19 листопада 2008 року), наголошуючи чомусь на
національну належність, хоч в Україні, на відміну від Росії і СССР,
війська ніколи не комплектувались за національною ознакою. «Зачем
Крыму подносить патроны Киеву?» – алегорично питає «Кримська
правда», аналізуючи бюджет автономії, не звертаючи уваги на те, що
він, по-перше, на три чверті складається з дотацій та субвенцій де-
ржавного бюджету, а по-друге, що сама «Кримська правда» є шефом
російського корабля «Ямал», тобто сама вже не алегорично, а реаль-
но «підносить патрони Москві». Дійшло до того, предметом гордості
для цієї газети є те, що Новий рік – це свято, яке – «Праздник при-
ходит из России» (№ 240, 30 грудня 2009 року). Без коментарів…
З приводу постановки спектаклю «Маршрут товариша Сталіна»
«Кримська правда» питається: «С кем вы, мастера халтуры?» (№ 216
за 25 листопада 2008 року) лише тому, що спектакль присвячено іс-
торії голодомору в Україні, який «Кримська правда» заперечує.
Зате газета російське перекриття газу Україні та Європі в січ-
ні 2009 року з задоволенням іменує «холодомором» і «газаватом» і
всупереч фактам звинувачує в ньому українських посадовців, лише
тому, що вони – українські. (див. «КП» фактично кожен номер за
січень 2009 року).
В численних статтях «Кримська правда» (див. наприклад,
№№ 231 за 16 грудня 2008, № 13 за 29 січня 2009 року) виступає
проти права кримських татар на володіння землею, фактично за-
кликаючи правоохоронні органи України вживати силових методів
проти репатріантів.
Традиційно «Кримська правда» охоче береться за трактування
історичних проблем України і українського народу, повторюючи на
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всі заставки ті історичні перекручення, які вже давно спростовані іс-
ториками, однак є прикладами войовничої антиукраїнської та анти-
татарської ксенофобії. Так, в статті «Без права переписки» (№ 28, 19
лютого 2009 року) газета вкотре стверджує, що «Севастополь Україні
не передавався», хоч істориками давно визнано, що Севастополь на
той час перебував у складі Криму і переданий разом з ним, окремо-
го акту про передачу міста і не могло бути. Процес передачі Криму
Україні зображується як «подарунок Хрущова» тощо. В номері за 17
січня 2009 року «КП» стверджує, що Богдан Хмельницький заявив
«Навеки с русским народом!», хоч істориками давно доведено, що ці
слова Хмельницькому не належать. В номері за 19 грудня 2008 року
«КП» стверджує, що «Украина – страна двух наций» – ксенофобсь-
ки заперечуючи право інших націй мати в Україні свої права.
В номері за 7 лютого 2009 року газета публікує пропагандивну
статтю про книгу Георгія Крючкова та Дмитра Табачника «Фашизм
на Украине: угроза или реальность?», в якій трактує намагання ук-
раїнців мати свою мову і свою державу як фашизм. Газета, перекру-
чуючи суть сказаного, трактує слова Ющенка «єдина нація, єдина
мова, єдина церква» як прояв фашизму на кшталт вимоги Гітлера
«один народ, один рейх, один фюрер», не помічаючи принципової
різниці між ними. Газета, як і в комуністичні часи, трактує поняття
«націоналізм» лише як «шовінізм», стверджуючи, що він уже є в Ук-
раїні «серцевиною ідеології і політичної практики».
«Если Тимошенко – Риббентроп, то Ющенко – Гитлер» – за-
певняє «Крымское время» (№ 14, 12 лютого 2009), в рубриці «Взгляд
с улицы Русской». Газета смакує, як представники проросійських
організацій «Никиту Хрущева закидали яйцами за то, что он пода-
рил Крым Украине» (№ 18 за 21 лютого), широко розписує сценарії
«гарячого» конфлікту в Криму («Предвкушение крымской войны» –
№ 122, 4 листопада 2008 року, і «Жириновский опубликовал сцена-
рий войны в Крыму» – № 3, 17 січня 2009 року). В статті «Господин
Кнут привез меджлисовцам пряник» «Крымское время» намагається
довести, що твердження представників ОБСЄ про те, що в міліції не
можуть служити люди однієї національності, є хибним. Очевидно,
що російська толерантність для «Крымского времени» – це міліція,
побудована за російською національною ознакою, очевидно, щоб не
виникало ілюзій стосовно того, чиї громадянські права вона буде
відстоювати…
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В статті «Плюс бандеризация всей страны» (№ 2, 15 січня 2009),
«Крымское время» заперечує право українського народу мати свої
історичні дати та своїх історичних героїв, які відстоювали його пра-
ва та свободи.
В статті «Голос Крыма – голос народа?» «Крымское время»,
статті якого просякнуті ксенофобією і нетерпимістю до українців та
кримських татар, намагається перекласти ці якості на газети «Голос
Крыма» та «Авдет». Її автор жваве обговорення міжнаціональних
шлюбів в кримськотатарських газетах порівнює з фашистською ідео-
логією та намагається багаточисельні цитати з цих газет видати за
«голос ворожнечі». Газета забуває, що в Німеччині були закони, а тут
маємо справу з газетною дискусією, і тільки. «КВ» вважає яскравим
прикладом «мови ворожнечі» такі слова «Голоса Крыма» – «Каково
нам, крымским тартарам, – коренному народу Крыма, видеть по
всему Крыму кресты…».
Таким чином, як висновок, можна сказати, що ксенофобія в
кримських ЗМІ проявляється в двох іпостасях. З одного боку – це
психологічна нетерпимість до представників інших народів, культур
та мов на персональному людському рівні, а з іншого – це політична
та історична, мовна і культурна нетерпимість до цілих націй, які ма-
ють складну минулу історію. Ця історія позначається тривалим пе-
ріодом протистояння, породившим багато історичних легенд і міфів,
які сьогодні використовуються кримськими газетами на замовлення
ззовні для підтримання високого рівня напруги в українському сус-
пільстві загалом. Мета його завадити, а в кращому випадку зірвати
державотворчий процес в Україні, створювати якщо не в країні в
цілому, то в суспільній свідомості хаос і непевність, зневіру і відмову
від своїх національних цінностей, дискредитувати державу, її полі-
тиків, історію народу, його мову, його прагнення та історичну мету.
Прояви «мови ворожнечі»

«Мова ворожнечі» в Криму є поширеним явищем. Вона побутує
у виступах депутатів з трибуни Верховної Ради АРК, виступах ак-
тивістів на мітингах, в ефірі каналів телебачення, в пресі, в графіті.
Перша мета таких висловлювань – заперечити в умах кримчан са-
ме існування українського народу, української мови, правомірність
створення української держави, викликати принизливе, зневажливе
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ставлення до українців і всього українського. Всі нижче наведені
приклади є виявом масової ксенофобії, спрямованої проти цілої ук-
раїнської громади Криму та проти українського народу і його держа-
ви загалом.
Так, 24 вересня 2008 року депутат ВР АРК від фракції Партії
Регіонів Станіслав Матвєєв говорив з трибуни парламентських слу-
хань: «Есть русские, есть часть русских, которых обозвали украин-
цами, нашли среди них национал-шизофреников, заразили опреде-
ленную часть народа этими шизофреническими идеями и пытаются
столкнуть русских и украинцев, чтобы помножить на ноль, а данную
территорию оставить для поселения негров из Алабамы» («Крымское
время» № 105, 27 сентября 2008 года), причому газета не засудила
цей ксенофобський вислів і «мову ворожнечі», а навпаки – присвої-
ла йому титул «найбільш колоритного».
І в газетних статтях, і в виступах на мітингах, і в офіційних
документах представники радикальних шовіністичних кіл бездока-
зово звинувачують державних діячів України в різних злочинах, за-
стосовують до них принизливі імена, паралелі, приклади, анекдоти,
що має за мету викликати вороже ставлення кримчан до України,
її державних органів та державних діячів. В резолюції мітингу, що
відбувся в Сімферополі 14 вересня 2008 року, і кваліфікований його
організаторами, як «большая антифашистская, антинатовская и ан-
тисаакашвиливская акция», говорится: «обанкротившаяся, погряз-
шая в политических махинациях и коррупции проамериканскамя
клика Ющенко-Тимошенко...»
Кореспондент газети «Крымское время» Наталія Кисельова в
статті «Президент дошел до точки» (25 вересня 2008 року – під руб-
рикою «Взгляд с улицы Русской») шляхом мовних засобів намагаєть-
ся викликати зневажливе ставлення до Президента України Ющен-
ка. Шляхом тенденційного підбору цитат вона підводить читача до
анекдоту з одного фільму, в якому звучить зневажливий висновок:
«На чем я остановился?» – «На том, что они нашли в вашем лице
дурака» – «Вот именно. Точка». 18 вересня в тому ж «взгляді» уже
Олександр Мащенко, роздумуючи над перспективами імпічменту
Президента України навіть озаглавлює статтю українською мовою
«Вітя з возу, кобилі легше».
Юрій Поляков («Крымское время», 13 вересня 2008 года) безпід-
ставно називає український конкурс «Диво-дитина» «омерзитель-
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ным рекламным шоу», безпідставно узагальнює на всю країну зне-
важливе ставлення до всіх українських дітей: «Стоит ли удивляться,
что в чудо-стране растут чудо-дети, уже в тринадцать лет познавшие
все «прелести» наркотиков, алкоголя и свободного секса?».
Для створення «мови ворожості» широко використовується жур-
налістами «Крымского времени» такий логічний мовний засіб, як
розширення часткового поняття до масштабів загального, тракту-
вання якостей частини як загального явища. Так, 2 вересня 2008 ро-
ку газета друкує статтю Алєксандра Мащенка під заголовком «Аме-
риканские войска вошли в Севастополь. Горожане встретили их с
гранатами». «Мова війни» в даному випадку застосована тільки для
того, щоб повідомити, що в український Севастопольський порт з
дружнім візитом зайшов американський військовий корабель «Дал-
лас», і не тільки заголовок, а й сама стаття витримана в дусі перед-
чуття апокаліпсису, вселенської катастрофи, запеклої війни. В статті
«Принуждение к демократии» («КВ», 21 серпня 2008 року) він же
завершує статтю зневажливим висловом «Ну и на кой хрен нужна
такая демократия?», а Юрій Поляков озаглавлює статтю «Украина
так хочет мира, что готовится к войне?».
Юрій Поляков («КВ», 19 квітня 2008 року): «В День дурака –
1 апреля – Президент «незалежной» Виктор Ющенко подписал указ
«О целевом плане Украина-НАТО…» і «Вакарчук-старший поставил
перед подразделениями министерства очередные стратегические за-
дачи: отныне школы и вузы должны готовить поборников за дело
Североатлантического альянса…» – хоч насправді мова йде про на-
дання школярам та студентам вичерпної та об’єктивної інформації
стосовно НАТО.
Такі газети як «Крымское время» і «Крымская правда» до визна-
чення українського політикуму безпідставно використову.ть поняття
«фашизм». «Крымское время» 24 квітня 2008 року: заголовок статті
Наталії Кисельової «Украинский парламент постановил праздновать
юбилей еще одного фашиста». Вона ж в номері за 19 квітня 2008
року безпідставно приписує депутатові фашистські методи роботи:
«Фашисты, выявляя истинных арийцев определяли размер черепа
и т.д., а эти параметры относятся к категории анропологических.
А тут Пилунский (депутат ВР АРК– авт.) потребовал медицинских
исследований. Неужели он нашел в крови не только эритроциты и
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лейкоциты, но и УКРОциты? Или не в крови, а может, извините за
медико-клинические подробности, в кале или моче?».
Під надто частою рубрикою «Обыкновенный фашизм» Наталія
Кисельова зумисне обманює читачів і підступно підмінює мету ук-
раїнської держави, поєднуючи її з цілями фашизму: «Они говорят
«возродить украинское», а подразумевают «уничтожить русское».
8 липня 2008 року газета закликає: «Сожгите его чучело еще раз!
Вакарчук переводит все крымские школы на украинский язык», хоч
мова в наказі міністра йде зовсім про інше. 12 липня 2008 року:
«Все в зад! Ющенко и Тимошенко не поделили кресло начальника
крымской милиции» – той же автор. Ігор Азаров і депутат ВР АРК
Володимир Кличников в «КВ» за 15 травня 2008 року закликають
«Надо любить себя, а не плюющее на нас государство», і вимагають
роздробити Україну на федеративні утворення.
Алєксандр Мащенко в № «КВ» за 03 липня 2008 року репор-
таж про мітинг в Сімферополі озаглавлює «Бандеровцам сказали:
«Геть!». В Крыму бандеровцев снова закидали яйцами» і «Украине
требуется проктолог!», – хоч жодна з верств кримчан не може підхо-
дити під визначення «бандерівців». Цей автор давно знайшов себе на
ниві шизофренії: в «КВ» за 15 травня 2008 року він публікує статтю
«Параноидальная форма шизофрении».
А що далі – тим більше. В «КВ» за 5 липня 2008 року той же
автор пише: «В прошлом номере «КВ» мы утверждали, что Украине
требуется проктолог для лечения бандеровского геморроя. Сегодня
медицинские аналогии придется продолжить. Кроме проктолога,
нашему суверенному государству, ну или, по крайней мере, отде-
льным украинским политикам, нужен еще и… психиатр».
19 липня 2008 року стаття «Западенские нацисты снова хотят
лишить Крым автономии» супроводжується карикатурою з фашист-
ськими символами. «КВ» за 3 квітня 2008 року «Обыкновенный
бушизм» (Алєксандр Мащенко) і «Аккурат в день дурака пришло
письмо от Вакарчука» (Наталія Кисельова).
Вона ж 10 квітня – «Аты-баты, шли дегенераты», Алєксандр Ма-
щенко – «Украину придумали для того, чтобы вступить в НАТО?».
Заголовки в «КВ» 17 квітня 2008 року: «Чертова дюжина патриотиз-
ма», «Главным врагом в новой украинской истории выбрали Рос-
сию», «Крым как кость в горле Украины», «Украина – это даже не
государство?».
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Наталія Кисєльова в «КВ» 8 травня 2008 року – «Мозгов у
Лук’яненко (речь идет о Левко Лукьяненко), судя по карьере в КПСС,
на много не хватило. Вот он и переквалифицировался в правозащит-
ники».
30 квітня 2008 року – «И снова про мову, или Лингвоцид поукраински». 13 травня 2008 року – «За российские флаги на Украине
будут сажать».
27 березня 2008 року «КВ» (Наталія Кисельова називає її «акту-
альною піснею») публікує «Пісню про Україну»:
«И вновь продолжается вой,
И сердцу тревожно в груди,
И Гитлер – такой молодой,
И снова нацизм впереди.»

Аналітиками вже багато сказано про статті Наталії Астахової в
«Крымской правде» (22 березня 2008 року) «Принесенные ветром» і її
продовження «Посеявший ветер пожнет бурю» (16 апреля 2008 года)
як про інструмент розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Сьо-
годні хочеться звернути увагу на наслідки цих статей. Як свідчить
громадсько-політична обстановка в Криму після них, дискусія на
сайті «КП», єдиним наслідком статей стало загострення міжнаціо-
нальних відносин між представниками кримських національних об-
щин – між ними стало лунати більше образливих висловів, зневаги,
безпідставних вимог депортувати то одних, то інших, безпідставних
ідеологічних та історичних заперечень, побільшало ксенофобських
вимог в мовній, освітній, земельній, правовій сфері тощо.
Висновок один – такі статті Астахової «КП» привели не до змен-
шення напруги, як це мало б статися в результаті виступу ЗМІ, в
чому і полягає їх суспільна функція, а збільшили в кримському сус-
пільстві масу ксенофобії, недовіри. Очевидно, результатом (і метою?)
таких статей є лише міжнаціональний розбрат.
Але, як ці виступи виникли не на пустому місці, – в Криму
пам’ятають ще статтю редактора цієї газети Михайла Бахарєва «Мы
вернемся к тебе, Родина!», де він заперечує існування українського
народу і української мови, – так вони мають і продовження. «КП» на
цьому не зупинилася. 3 квітня 2008 року газета друкує статтю Юлії
Вербицької про поїздку в Західну Україну. Мета статті – викли-
кати зневагу, вороже ставлення кримчан до Західної України – як
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до регіону, так і до населення. На це спрямована вже сама назва
статті – «В логове «бандерлогов». Ось цитата: «Пьемонт» с бандеров-
ским лицом. Крымчане презрительно называют Львов «задворками
Европы». Самим львовянам нравится думать, что они живут в ук-
раинском Пьемонте. А российские СМИ чаще всего именуют Львов
«очагом национализма».
Зрештою цитувати можна всю статтю, настільки вона просяк-
нута отрутою. Ненависть до всього українського є яскравим зразком
«мови ворожнечі» в «Крымской правде».
І все це за тієї умови, що і «Крымская правда» і «Крымское вре-
мя» не тільки про президента, а навіть про найдрібніших російських
чиновників (а тим більше навіть про пам’ятник Катерині II!), чи
про діячів культури, спортсменів – пишуть не просто з повагою, а з
принизливим пієтетом. Про Росію, російське законодавство, вимоги
законів і постанов уряду – як про святе. Така позиція називаєть-
ся – російський шовінізм, виховання ненависті до всього українсь-
кого, розповсюдження міжнаціонального розбрату. Мета – виклика-
ти спротив проти української держави, політиків, законів, зумовити
виникнення кримського сепаратизму.
Продовженням «мови ворожнечі» слід також вважати безпід-
ставне використання термінів «націоналізм» і «націоналісти» в тому
ж розумінні, в якому вони вживалися комуністичною пропагандою
в Радянському Союзі – як об’єктивно негативні поняття, а не як
термін на визначення природної любові і поваги кожної людини до
своєї нації. «КВ» за 26 червня 26 року – «Диктатура украинского
национализма. Иван Вакарчук уничтожает высшее образование на
русском языке» (Наталія Кисельова).
Інша сфера «мови ворожнечі» в Криму – настінні написи, гра-
фіті. Так, на вулиці Ракетній в Сімферополі вже кілька місяців кра-
сується напис «Смерть крымским татарам по-любому!». Як повідом-
ляють інформаційні агенції, «На стінах переходу під мостом над рі-
кою Салгир на перетинанні вул. Гаспринского і Шмідта в черговий
раз виявлені образливі написи: «Хачи в зоопарк...» і зображений пе-
рекреслений кримськотатарський символ – тамга». На початку квіт-
ня 2008 року в Сімферополі були виявлені інші написи, образливі
для кримських татар.
В тому ж місяці вже в Білогірську невідомі обписали центральну
мечеть міста образливими написами. За інформацією прес-служби
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меджлісу, написи з’явилися на заборі мечеті 9 квітня. Їх зміст: «Крим
для русских, татары – прочь!». 10 квітня аналогічні написи з’явилися
в інших районах міста. При цьому, відзначалось у повідомленні
прес-служби, зміст, стиль написів і колір фарби, якою вони вико-
нані, повністю збігаються з аналогічними образами, які були вияв-
лені минулого тижня в Сімферополі.
Загалом, прикладів безліч. Якщо узагальнити їх тематику, то
можна зробити висновок, що застосування «мови ворожнечі», швид-
ше за все носить скоординований характер, бо всі статті та вислови
сконцентровані на одних і тих же певних темах: це намагання за-
класти в уми кримчан твердження про те, що російську мову, росіян
в Криму нібито принижує та дискримінує українська держава та її
посадові особи, це – заперечення голодомору в Україні, визнання
його геноцидом, заперечення проти визнання депортації геноцидом
кримських татар в період з середини XVII до 1944 року, це фор-
мування принизливої, образливої громадської думки стосовно ук-
раїнської мови, української держави, її посадових осіб.
Заходи профілактичної роботи
для протидії ксенофобії та расизму

Діяльність органів влади в Криму не тільки не ефективна в бо-
ротьбі проти проявів ксенофобії та шовінізму, расизму, а часто слу-
жить приводом, причиною, засобом ініціативи поглибленняі і про-
вокування ксенофобії, націоналізму та расизму. Діяльність багатьох
ЗМІ Криму теж спрямовується їх засновниками так, що вони часто
служать рупорами ксенофобії, джерелом расистських та шовіністич-
них настроїв.
Серед організацій, які найчастіше беруть участь у заходах, в яких
проявляється етнічно упереджене, ксенофобське ставлення до людей
інших національностей, можна назвати кримські організації ПСПУ,
Компартії, Соціалістичної партії, «Русский блок», «Русскую общину
Крыма», «Конгресс Руських общин Крыма», «Русскую думу Крыма»,
козацькі організації Криму, а також групи людей, які називають себе
організаціями «Прорыв», «Евразийский союз молодежи», «Крымское
землячество терских казаков», «Русский молодежный центр Русской
общины Крыма», Серед політичних діячів таку позицію займають де-
путати Верховної Ради Криму Олег Родівілов, Валерій Іванов, Сергій
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Цеков тощо. Системну роботу проти проявів ксенофобії, шовінізму
та расизму в Криму ведуть кілька об’єктивних засобів масової інфор-
мації («Кримська світлиця» тощо) а також інституції громадянського
суспільства і організації третього сектора. Серед них кілька крим-
ськотатарських організацій, як Ліга кримськотатарських юристів,
«Ініціум» тощо.
Однак, сила, ефективність і масштаби діяльності цих двох та-
борів неспівставна. Діяльність офіційних органів влади, діяльність
ЗМІ, які підтримують і поширюють ідеї ксенофобії та неприязні,
ненависті до України і українського, до кримських татар в умовах
нинішнього автономного Криму значно ширша і масштабніша, ніж
діяльність органів, що відстоюють принципи толерантності, права,
міжнаціональної злагоди та людинолюбства.
Таким чином, аналіз показує, що в Криму немає ні серйозних
проявів, ні росту ксенофобських настроїв, проявів расизму та етніч-
ної нетерпимості, спрямованих проти іноземців та людей іншої раси
як таких. Натомість на міжнаціональному ґрунті між представника-
ми кримських національних общин існує певне напруження, яке з
окремих фактів переростає в ситуацію, де проявляються ксенофоб-
ські, расистські, шовіністичні настрої. Це загострення час від часу
проявляється у вигляді пікетів, «галявин протесту», демонстратив-
них захоплень землі, мітингів, виступів у пресі, політичних звер-
нень, руйнувань цвинтарів та релігійних об’єктів тощо.
Значний вплив на появу нових проявів та загострення ксено-
фобських настроїв вчинив факт та підсумки російсько-грузинського
конфлікту в серпні 2008 року, що викликало в Криму активізацію
російських шовіністичних настроїв, проявів неприязні між кримсь-
кими грузинами та кримськими осетинами, між іншими етнічними
групами півострова.
На жаль, маємо всі підстави припускати: в Криму за прикладом
Росії та з її активною фінансовою, кадровою і організаційною допо-
могою з участю кримських республіканських органів влади, засобів
масової інформації розпочато процес РЕСТАЛІНІЗАЦІЇ в практиці
суспільного життя, в методах і формах роботи органів державної вла-
ди, в практиці засобів масової інформації, який веде до загострення
внутрішньої обстановки, до зростання рівня ксенофобії, расизму та
шовінізму. Зокрема, в Криму триває:
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1) Систематизований процес критики демократії як форми прав-
ління;
2) Пропаганда переваг способу державного управління в Росії у
порівнянні з загальновизнаними світовими цінностями;
3) Ідеологічна і психологічна «війна» проти української держави,
української мови і культури, української історії, системи загальної
середньої та вищої освіти України, українських органів влади, ук-
раїнських посадових осіб, українських ЗМІ;
4) Систематизований процес критики загальновизнаних світо-
вих цінностей, зокрема, поняття толерантності.
Всі ці процеси та інформаційно-ідеологічні явища створюють
благодатне середовище для розвитку та зміцнення обстановки ксе-
нофобії, шовінізму та расизму, сепаратизму на конкретному кримсь-
кому ґрунті, що і підтверджується практикою. Масштаби цієї війни
вже досягли розмірів надзвичайних, вони покликані виправдати,
як видно, вже заплановані на майбутнє кардинальні сепаратистські
дії – кримські радикали підійшли впритул до закликів з трибуни
ВР АРК (депутат від ПСПУ Валерій Іванов) відмовитися від сплати
податків в бюджет України і створити окрему від України бюджетну
систему, тобто, фактично, окрему державу.
Водночас правова кваліфікація випадків ксенофобії в українсь-
кому законодавстві практично співпадає з правовою кваліфікацією
хуліганства. Тобто напад скінхедів на неповнолітнього кримського
татарина, який за обстановкою вчинення (ксенофобські вигуки та
погрози) є чисто расистським, кваліфікується органами міліції як
дрібне хуліганство, що веде до відмови від офіційної реєстрації фак-
тів ксенофобських дій, створення «благополучної» статистики.
Виникає необхідність переглянути законодавство про засоби
масової інформації та встановити юридичне поняття «мови ворож-
нечі», забезпечити покарання за її використання. Слід переглянути
положення в кримінальному законодавстві норм про діяльність з
розпалювання міжнаціональної ворожнечі і зняти пункти про необ-
хідність доказів зумисного використання цієї діяльності, адже, поперше, як показує практика, всі вони використовуються зумисне,
по-друге, закон має встановлювати відповідальність, тільки м’якішу,
і за незумисне розпалювання міжнаціональної ворожнечі, оскільки
незнання закону (тобто того, що ці дії караються законом) не звіль-
няє від відповідальності за його порушення.
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Це підтверджує необхідність розробки та втілення спеціальних
заходів, спрямованих на попередження ксенофобії. Ці заходи ма-
ють розроблятися з урахуванням регіональної та місцевої специфі-
ки. І держава, і суспільство повинні зайняти набагато активнішу й
непримиреннішу позицію щодо тих, хто розпалює ворожнечу. Варто
проводити постійний аналіз рівня толерантності у відносинах між
мігрантами і приймаючим середовищем, що надасть змогу на основі
його результатів розробляти заходи регіональної політики до конк-
ретних груп мігрантів.
На законодавчому рівні слід уточнити кваліфікацію складу зло-
чину за статтею 161 Кримінального кодексу, ввести норми, які пере-
дбачають цивільно-правову та адміністративну відповідальність за
дії, спрямовані на дискримінацію окремих осіб і верств населення.
Розповсюдження інформації про результати моніторингу та пуб-
лічне засудження ксенофобії і дискримінації в поєднанні з правовим
захистом постраждалих людей є критично важливим для зменшення
ксенофобії в Криму.

До д а т о к 

Хто розпалює ворожнечу в Криму?

06.08.2008
Без фальшивих нот

Мартін Лютер Кінг десь писав: «Око за око, а людина осліп-
не». Наслідки поширеної в інформаційній війні стратегії «брехня за


Автор статтей у додатку – Галя Койнаш, Харківська правозахисна група. Тексти
доступні в інтернеті на сайті ХПГ http://khpg.org


Джерело: www.telekritika.ua
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брехню» є не менш згубними. Спробуйте тримати мелодію, коли всі
навколо фальшивлять – не просто!
Не наважуюсь відзначати, хто більше фальшивить, хто менше.
Спробую тут розібратися в засобах, які підсилюють негативні сте-
реотипи й чи свідомо, чи ні, розпалюють ворожнечу в Криму.
Серед численних статей, що так чи інакше висвітлюють міжна-
ціональні відносини на півострові, три вимагають особливої уваги.
Це дві статті Наталії Астахової «Принесённые ветром» й «Посеяв-
ший ветер пожинает бурю» в газеті «Крымская правда». А нещо-
давно, 17 липня можна було на шпальтах тої ж самої газети й «Часу
пик» прочитати статтю Наталії Кисєльової під назвою «Виктим не
предлагать, или Преступная политика меджлиса.
Автор останньої статті наводить купу прикладів «явної русо-
фобії», нібито опублікованих в тому, що вона називає «етнічною
пресою». Якщо читач загляне в оригінал, він переконається в то-
му, що такі висловлювання дійсно, як стверджує автор, «ліплять з
росіян ворога». Будь-які слова, що зневажають яку-небудь етнічну
групу чи народ, заслуговують на осуд. Тут із автором можна було б
повністю погодитися, якби не два «але».
Нагадаю, що цитуємо, щоб підкреслити, що це чиїсь, а не наші
слова. А чиї ж вони? Не наводить автор жодного імені, жодного по-
силання. Повний анонім у лапках.
Вдалося знайти декілька цитат. Їх легко відшукати, оскільки не
перший рік цитуються. Схоже, автор має ті самі джерела інформа-
ції, що й автор минулорічного огляду тут http://www.praesto.ru/world/
id_229451 Звідти можна дізнатися, що слова про «дебілізм» росіян
и «бидло» ведуть своє походження від номерів «Голосу Криму» від
2001-2002 років. Є ще одне джерело такої ж давнини – татарсько-
го письменника, який проживає в Москві http://www.moskva-krym.
com/pesnia.html Вік усіх тих маячневих текстів ані трошки їх не при-
крашає, тим більше не виправдовує. З іншого боку, цей вік має зна-
чення, коли йдеться про ситуацію в Криму в 2008 року.
Виникає, звичайно, питання, звідки решта анонімних повідом-
лень? Відповідь, можливо, підказує Астахова, яка наводить відгуки
своїх читачів. По-людськи розуміємо, що вона цитує тільки листи
від однодумців. Ефект так само очікуваний: ці абсолютно незнайомі
нам люди «підтверджують» думку автора. Не виключено, що якісь
жахливі русофобські цитати мають аналогічне походження. Не буде-
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мо менше шкодувати, що є люди із такими думками, тим не менш
є істотна різниця. За завідомо недостовірну інформацію й розпалю-
вання міжнаціональної ворожнечі, несуть відповідальність автор і
редакція, яка опублікувала матеріал, анітрохи не Мар’я Петрівна,
яка пише захоплені листи в підтримку, навіть якщо зможемо цю
шановну даму знайти.
А якщо мета полягає в тому, щоб показати, як «нас» ображають,
і які ми молодці, що терпимо, то можна якнайбільше прикладів на-
вести. Яка різниця, звідки вони, й коли вперше з’явилися!
Усі три статті досить чітко визначають «винуватих» в усіх бідах
Криму. Для Астахової це кримські татари, тим часом, як Кисєльова
в усьому звинувачує, за її словами, «так званий «меджліс кримсько-
татарського народу». Слід відзначити, що всі тексти багаті на слова в
лапках, що ставлять під сумнів не тільки самі слова, але й щирість
авторів, які наголошують на їх відданості терпимості та добрим відно-
синам між різними етнічними групами. Їх тексти так само густо ряс-
ніють фразами в дужках. Останні мають (для автора) ту перевагу, що
вкладають досить ясний зміст, який можна, у разі потреби, заперечу-
вати. Про Меджліс, наприклад, вона твердить, що той «на деле скола-
чивает себе политический (и не только политический) капитал».
В намаганні викласти своє специфічне розуміння відносин між
Меджлісом і татарським народом п. Кисєльова вдається до того, що
при всьому бажанні не можемо без лапок назвати «психологією». Скла-
дається враження, що вона розробила свою теорію, а тепер перетворює
її на слова, які не те, щоб прості або складні, а просто не ті. Меджліс
нібито займається «виктимизацией» кримськотатарського народу. В це
насичене поняття вона впхає те, що «меджлис внушает крымским тата-
рам, что они являются жертвами преступления» (що є, до речі, повною
правдою – як інакше назвати сталінську депортацію?), й твердження,
що він культивує «девиантное поведение». Вся ця ахінея, зокрема, сло-
ва, що ріжуть вухо та розум, здається, спрямовані на те, щоб створити
імідж розбещених і ненаситних дітей та «збагатити» це враження асо-
ціативною силою слова із лексикону правоохоронних органів.
Добре, нехай текст не доповнює наші знання в галузі психології,
але можливо, якусь іншу важливу інформацію почерпнемо? Стаття
якраз рябіє статистичними даними. Щоправда, якщо придивитися
ближче, виникає безліч запитань. Найбільш незрозумілі тверджен-
ня автора щодо земельного питання та «докази», що вона наводить
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(лапки є мої, й я їх вживаю без жодного лукавства, аби виразити
повний скептицизм).
Автор твердить, що в земельному питанні «на самом деле дис-
криминации подвергаются крымчане нетатарского происхождения».
Вона тріумфально наводить те, що вона називає статистикою Рес-
публіканського комітету з земельних ресурсів АРК. Невідомо, звідки
вона взяла ці «дані», оскільки їх немає на офіційному сайті комітету,
та й в цьому шановному органі про них не чули. Статистика гіпно-
тизує людей не гірше, ніж фари кроликів, але хотілось би знати, хто,
перепрошую, є джерелом такого магічного впливу.
Адже питання надзвичайно важливе, оскільки тих з нас, хто,
м’яко кажучи, не в курсі, цифри відверто вражають. Якщо «обес-
печенность крымскотатарских семей участками, выделенными под
строительство жилья, составляет 147,7%, в то время как аналогич-
ный показатель для семей просто крымчан недотягивает даже до пя-
тидесяти процентов», куди ж дивиться кримський парламент? Чому
ж виборці голосують за депутатів, які думають про потреби лише
10% населення півострова?
Втім, можна дійти висновку, що влада опам’яталась й зрозумі-
ла, що вона, так би мовити, збилася з рахунку. Автор пояснює, що
спікер парламенту, Анатолій Грищенко «считает, что «именно отсутствие сводного реестра по учёту репатриантов, получивших и претендующих на получение земли и жилья в Крыму, даёт предпосылки
для той вакханалии, которая сегодня имеет место в земельной сфере
полуострова и является поводом для периодически проводимых акций
протеста». Пані Кисєльова обурюється виступами Меджлісу проти
реєстру. Вона пише дуже багато гнівних слів, звинувачуючи його у
відсутності логіки. Правду кажучи, абсолютно не розумію, в чому
ж полягає оцей обурливий брак логіки. Заступник голови Меджлісу
Рефат Чубаров пояснює, що «земельний кадастр Криму вкрай необ-
хідний. Хоч би для того, щоб нарешті усвідомити масштаби «земель-
ного свавілля» на півострові, що у свою чергу дозволить побачити
справжніх самозахопників кримської землі».
Таке враження, що автор перевтомилася, або розраховує на розу-
мову втому читачів й вже на автоматі до останнього продовжує «дово-
дити», ніби Меджліс намагається приховувати дійсну ситуацію.
Але що виходить, якщо строго по тексту? За зведений реєстр
виключно репатріантів виступає кримський парламент і п. Кисєльо-
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ва, а земельний кадастр, який дасть повну картину земельних від-
носин усіх мешканців півострова, в тому числі й кримських татар,
підтримує Меджліс. Україну, до речі, вже давно критикують за те, що
не створила земельний кадастр. Міжнародні структури підкреслю-
ють важливість такого кадастру для протидії корупції. А тут за нього
виступає Меджліс, який Наталія Кисєльова звинувачує в усіх гріхах.
Схоже, навіть, коли всі в хорі фальшивлять, усе ж таки виріз-
няються окремі ноти. Точніше, можна їх вирізнити, якщо читати
уважніше. Зовсім не просто безпомилково визначити, хто є жертвою
маніпулювання та махінацій, а хто сприймає нас за ідіотів і є заці-
кавленим в наростанні напруженості в Криму. Непросто, але можна,
й головне – вкрай необхідно.

12.11.2008
Без ярликів

Часом сумніваємось, кого з близнят-сусідів бачили на вулиці,
але здивувались би батькам, які без розпізнавальних бирок можуть
переплутати своїх дітей. Так, вони з однієї яйцеклітини, з одним ге-
нотипом, але все одно дві людини. Бирки, та будь-які ярлики, безу-
мовно можуть спрощувати процес розпізнавання. Чому ж одразу не
довідатися, що перед нами стоїть розумніший з близнят, музикант,
або ж інвалід, гомосексуаліст … Заради спрощення у житті ярлики
завжди знайдуться.
Нацисти розуміли перевагу різних міток, щоб відокремити гру-
пи людей. Міфів безліч, але не можна не згадати реакцію Короля
Данії Крістіана Х, коли йому повідомили, що окупанти можуть при-
мусити євреїв у Данії носити зірку Давида. «Може, ми всі маємо її
носити?» Датчани урятували майже всіх своїх співвітчизників, яких
нацисти хотіли винищити як євреїв.
Можливо відповідь літнього короля спонукала ініціаторів «Тиж-
ня рожевого трикутника» попросити людей протягом тижня носи-
ти такий самий рожевий трикутник, що нацисти нав’язували своїм
жертвам – гомосексуалістам. Реакція моїх однокласників стала для
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мене уроком на все життя, хоч ніколи не зрозумію джерела агресії
та несприйняття людини, що відрізняється, та й розуміти не бажаю.
Навіть не думаю, що ті підлітки вбачали в крамольному трикутни-
ку інформацію про мою сексуальну орієнтацію. Це просто вороже
ставлення до крамольної людини, що не лише відрізнялася, але й
не думала цього приховувати. До кінця (останнього) шкільного року
давали чітко зрозуміти, що «пробачення» не можливе.
Нацисти, видно, знали, що роблять….
Жодного розуміння не може бути, але висновки для себе зро-
била щодо зменшення ризиків. Пишу ці слова у сімдесяту річницю
«кришталевої ночі» («Кristallnacht»), але ті самі мікроби розширили
ненависть і знищили наших близьких в Україні. Вони й на сьогодні
розносять заразу, зокрема й в ЗМІ..
Можна без кінця говорити про суттєві вади в чинному зако-
нодавстві, про корупцію та відсутність дієвих механізмів з протидії
мові ворожнечі та ксенофобії. Що проблема є величезною, ясно, та
й в природі немає абсолютно здорового організму, але протидіяти
поширенню мікробів треба – й, взагалі, можна.
Дедалі частіше стикаємось із текстами, які так чи інакше об-
зивають українців прихильниками фашизму та антисемітами. Дві
«сенсації» щодо сумнозвісної ляльки Гітлера та вигаданого погрому
в Львові, досить легко було спростувати. Текст Празана анітрохи не
відрізнявся правдивістю, але вимагав більше інформації історичного
плану, ніж пересічний читач хотів би прочитати. Треба реагувати, але
бажано враховувати, чого домагаються віртуальні ляльководи й які
брудні прийоми використовують, щоб випадково їм не допомогти.
Перед тим, як розглянути способи розширення ворожнечі, вар-
то поміркувати, що саме багатьох з нас обурює. Адже брехня буває
різною. Якщо хтось в Англії скаже, що борщ вигадали в їх країні,
можливо, заперечу, але без пристрасті. Тут брехня нас зачіпала, й
глибоко, бо наші рідні воювали з нацистами, й ми не страждаємо
на антисемітську хворобу. Та й абсурдно, образливо і несправедливо
навішувати ярлики на сучасних українців на підставі того, що деякі
українці, можливо, робили близько 60 років тому.
Як на мене, ми даремно дбаємо тільки про свій імідж у світовій
спільноті, і спокійно дивимось, що вся ця брехня гуляє російськими
та деякими українськими ЗМІ й годує молодих людей застаріли-
ми та шкідливими міфами. Треба висміювати та відкидати безглузді
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стереотипи й опиратися всім спробам втиснути нас усіх в якусь ззов-
ні нав’язану схему. Справедливості заради.
Відстоюємо своє право жити без ярликів, але водночас наві-
шуємо свої ярлики на кого завгодно. Я не грузинка, але можу собі
уявити, як ображаються багато грузинів і українців грузинського
походження, коли керівники МВС вважають за потрібне ділитися
своїми враженнями про людей, які скоюють злочини в державі. Під-
креслюю: враженнями, бо свої висловлювання вони не підкріплю-
ють фактами чи статистичними даними.
Стало поганим тоном не згадувати про зростання ксенофобії в
Україні, та про протидію таким явищам. Проблема в тому, що чуємо
про боротьбу МВС із расизмом, а водночас читаємо повідомлення
Центру зв’язків з громадськістю МВС, що не тільки нехтують пре-
зумпцією невинуватості, але й згадують про національність вкрай
вибірково. Як наслідок, маємо безліч заміток у ЗМІ, які вражають
своєю нетолерантністю, й читачів, які охоче довіряють посадовцям
МВС, коли ті висловлюються, нібито без громадян окремих націо-
нальностей не було б проблем із злочинністю в Україні.
Жодного вирішення проблем, звичайно, не пропонують, але
складається враження, що правоохоронці нас захищають. Адже ба-
чимо, до кого в підземці й на вулиці підходять, в кого перевіряють
документи. Чому саме зупиняють людей, як це сприяє зменшенню
злочинності, щоправда, не знаємо, але жодних запитань не стави-
мо. ЗМІ задоволені дешевою сенсаційністю та теж не поспішають
ставити неприємні запитання. А частина населення «знає», на кого
звалити вину за всі негаразди. Навіщо ускладнювати собі життя?
Перепрошую за педантичність, але відповім на риторичне питан-
ня. Заради справедливості, й щоб не наразитися на ще гірші проблеми.
Адже які шанси має дитина, яка бачить, що батьки однокласників не
хочуть, щоб вона гралась із їх дітьми, яка наштовхується на недовіру
та стереотипні припущення щодо її ймовірного майбутнього?
Приблизно водночас із сенсацією навколо «ляльки Гітлера»
з’явилась стаття Наталі Астахової в газеті «Крымская правда» Хоті-
лось би думати, що авторка ані разу не уточнює, про яку групу лю-
дей вона пише через страх, що її притягнуть до відповідальності,
але підстав, на жаль, не маю. По-перше, прокуратура вже раз відмо-
вилась порушити справу за ст. 161 Кримінального кодексу, оскіль-
ки авторка нібито просто висловлювала оціночні судження, а друга
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скарга на одіозну статтю лежить без розгляду вже кілька місяців.
Причина, чому стільки ненависті звалюється на неназваного ворога,
полягає, як на мене, в створенні зв’язку між авторкою та читачем,
що стають об’єднаним «ми» проти «них».
Можна написати дисертацію на тему тих опусів Наталі Астахової.
Якщо адекватної реакції з боку правоохоронних органів не буде, дове-
деться ще й додати розслідування, чому такий ганебний приклад роз-
палювання ворожнечі досі прикрашає рубрику «самые читаемые» на
першій сторінці сайту газети. Нагадаю, що за півтора місяці фактично
всі західні сайти, що розмістили замітки про ляльку Гітлера, їх при-
брали. Не відразу, й можна не обманюватися щодо мотивів в багатьох
випадках, але це на їх сумлінні. Головне, обурлива брехня зникла.
Ксенофобських текстів безліч на півострові, й марно тішитися
надією, що їх пишуть просто окремі особи із хворою психікою.
Не збираюсь тут розмірковувати щодо ймовірних джерел брех-
ні та мотивів тих, хто нав’язує різні стереотипи. Поділюся лише
деякими думками, які не дозволяють робити поспішні висновки.
Безглуздість деяких звинувачень й грубі помилки, які можна легко
спростувати, просто вражає. Втім, я дуже давно зрозуміла, що готов-
ність великих компаній витрачати величезні кошти на неймовірно
безмозку рекламу прального порошку не зумовлена браком інших
способів розбазарювання грошей. Вони явно краще за мене знають
ринок. Доцільно застосувати таку саму логіку щодо ідіотської брех-
ні, яку запускають в ЗМІ та Інтернеті.
Якщо повернемось до нашого обурення наклепницькими стат-
тями, висвітлиться один мотив. Дуже багато людей відчувають злість
і фрустрацію, що можна бути відкритим, толерантним, позбавленим
шкідливих упереджень, але завжди знайдуться люди, які тебе зви-
нуватять у всіх гріхах. Або не тебе звинуватять, а предків, та й не
обов’язково твоїх, але ти маєш нести відповідальність. Після кож-
ного із згаданих вище текстів з’являлись відгуки, де вже відчувалось
роздратування, чи гірше, відносно людей окремої національності.
Тобто мета дезінформації не мусить полягати виключно в поширен-
ні брехні, та й може бути більш ніж одна мішень маніпулювання.
Є звичайно й додаткове тлумачення низького рівня дешевих
прийомів. Навіщо переобтяжувати себе підготовкою вишуканих
страв, коли люди дають себе годувати примітивним та і спрощеним
фаст-фудом?
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Наведу тільки один приклад, замітку під заголовком «ШАУРМУ
ВИМОЧУВАЛИ У ФОРМАЛІНІ. Так араби-продавці оберігали про-
дукти від псування». Чи заголовок відповідає дійсності, не скажу.
Знаю лише, що жодного відношення він не має до трагічної смерті
від харчового отруєння двох дітей у Вінниці. Якщо уважно прочита-
ти текст, про зайвість заголовку не може бути й сумніву. Виникає
питання, чому ж дали зайвий заголовок? Питання, щоправда, рито-
ричне, якщо подумати, кого читач вже «підозрює», ще не прочитавши
замітку. А я в свою чергу підозрюю, що дуже багато читачів й тепер
пов’язують смерть дітей «з арабами».
Чи навмисне це робиться, не знаю. Точніше, впевнена, що жур-
наліст не випадково так назвав свою замітку. Можу навести багато
прикладів, де проглядається прагнення притягти увагу, розважити
читачів за рахунок людей іншої етнічної, релігійної групи, тощо.
Чи це завжди супроводжується метою розпалити ворожнечу та під-
силити деструктивні міфи й упередження, не смію сказати. Щодо
результату, таких сумнівів не маю.
Можемо чекати на появу порядних політиків, які нарешті візь-
муться за проблему, за радикальні зміни як ментальності так й діяль-
ності правоохоронних органів. Можна заодно й на славне майбутнє
чекати, адже ще не дочекались. Але тексти заражають людей сьогод-
ні й, як на мене, годі вже чекати. Та й обійтись можна без ідеальних
політиків і ЗМІ, що дбають тільки про благо суспільства. В багатьох
євроатлантичних державах найефективнішим механізмом з протидії
маразму є громадянський осуд. Громадяни мають самі визначитися,
чи хочуть вони терпіти маніпулювання й спроби нагнітати напру-
женість і нетолерантність.

06.02.2009

Крымские голоса ненависти
Мне нравилось всегда древнеиндийское учение о циклическом
ходе истории. В его умозрительной ипостаси, правда, и я уже не так
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уверена, когда вижу его проявление в реальности. Как на карусели,
садимся, крутимся, увлеченно дискутируя, кто кому проиграл оче-
редную информационную войну. Песенка прекращается, вылезаем,
а скоро все опять повторяется сначала.
Не знаю, кто выиграл газовую информационную войну. Знаю,
кто лучше врал, но очень сильно сомневаюсь, что для мерзнущей
Европы это имело такое большое значение. Она хотела газ, о кото-
ром была четкая договоренность, и хотела стабильности.
От нестабильности Украина рискует потерять очень много, а
речь здесь не идет о глянцевой упаковке информации. В августе и
сентябре слышали почти одинаковые дискуссии в связи с россий-
ско-грузинским конфликтом. Перепугались все, ведь аналогии с
Крымом бросались в глаза. Не только, кстати, в Украине. Несколь-
ко недель подряд СМИ только и строили всякие предположения о
«следующей горячей точке». Пока не переключились на – экономи-
ческий – кризис.
Но я сегодня, увы, снова о ксенофобии и стабильности в Крыму.
За повтор темы не извиняюсь, хоть и сама не в восторге, – просто
вынуждена к ней вернуться.
Новая статья из-под пера Натальи Киселевой «Голос Крыма –
голос народа? Зачем Украина финансирует распространение ксено-
фобии, расизма и нацизма» много чем поражает, только не глубиной
мышления. Просто удивительно, как человек, который, по ее же сло-
вам, была еще ребенком в середине семидесятых годов, может почти
профессионально применять столько советских приемов. Как Совет-
ский Союз всегда выступал только за мир и гневно заступался за
нарушенные права людей в прогнивающем Западе, так здесь госпожа
Киселева яростно борется с теми, кто, как она считает, распростра-
няет ненависть и нетерпимость. Ее постоянство, по меньшей мере,
впечатляет, ведь она давно уже критикует «Голос Крыма», и не думает
отцепиться от этого рассадника зла. Возникает, правда, ассоциация
с заезженной пластинкой, ведь одни и те же цитаты она повторяет
уже не первый год. Безусловно, надо проводить мониторинг всех не-
гативных явлений, но трудно понять, какие выводы следует делать,
когда временной отрезок, мягко говоря, растянут. Львиная доля ци-
тат восходит к 2000 и 2001 гг., есть и несколько 2005 г., одна – 2006 г.,
и две (разбитых на несколько частей) – 2008 г. Не помешает здесь
вспомнить позорную хронику антисемитского маразма Международ-
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ной академии управления и персонала (МАУП). В 2000 г. об инсти-
туте, пропагандирующем антисемитизм, никто не слышал. В 2005 –
2006 гг. видим пик мракобесной активности, а к 2008-у году он прак-
тически замолк. А нам подают все эти «цитаты», якобы появившиеся
за тот же период, как будто они должны что-то доказать.
Спору нет, кое-какие приведенные «цитаты» производят непри-
ятное впечатление. Добавить свой голос протеста, однако, проблема-
тично, поскольку в Гугле их в основном нет, кроме ссылок на саму
Киселеву, или на Регнум.ру, откуда, возможно, она и взяла цитату.
Плюс, разумеется, ее любимые цитаты любимого маразма (http://
www.moskva-krym.com/pesnia.html), только опубликованного в Москве
8 лет назад. Напрашивается вывод, что если все эти неуловимые
отрывки – подлинные цитаты, то они взяты с форума или из писем
в редакцию.
Обсуждается уже давно вопрос о материалах на форумах. Ведь
многие сайты вообще не требуют регистрации, или предоставляют
специальный форум, где комментарии не проходят модерацию. По-
нятно, конечно, почему не хотят ограничивать посетителей сайта.
Отметила бы только два момента, которые, возможно, заслуживают
внимания. Это, во-первых, появление в последнее время на многих
форумах новых, весьма активных форумчан, чьи мотивы, по мень-
шей мере, вызывают сомнения. А во-вторых, в Интернете не так
существенно, откуда взялся конкретный текст, да и бывает очень
трудно вообще отследить первоисточник. Могла бы привести пример
совершенно необоснованных обвинений в антисемитизме, предъяв-
ленных одному сайту именно за высказывание на форуме без моде-
рации. Читателю я бы посоветовала набрать в Гугле пару типичных
ярлыков, которые часто навешивают на украинцев. Наверняка, вид-
но будет, как часто те же самые длиннющие отрывки, напичканные
обвинениями, кочуют от сайта к сайту. Могу только процитиро-
вать – и не с форума – Вини Пуха: «Это жжж неспроста!»
Статью 2008 г., на которую Киселева ссылается, прочитала очень
внимательно. Не скажу, чтобы я разделяла взгляды автора – Тимура
Дагджи, но это, собственно, крик души, выражение позиции против
ассимиляции. Он ни к каким принудительным мерам не призывает,
ни слова нет против не-татар, ему просто очень не хочется, чтобы
его народ утратил свою идентичность. Такую же боль можно почувст
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вовать в высказываниях очень многих представителей меньшинств,
в том числе и украинцев диаспоры.
Люди, безусловно, воспринимают тексты по-разному. Мне, на-
пример, очень трудно избавиться от впечатления, что новая статья
Натальи Киселевой, как впрочем, и предыдущие ее произведения,
не только не проповедуют толерантность, но прямо разжигают нена-
висть и недоверие к одному конкретному народу в Украине.
Что она на полном серьезе усмотрела в результате исследования
индекса социальной дистанции по шкале Богардуса доказательство
враждебного отношения крымскотатарских детей к русским и укра-
инцам, верится с большим трудом. Ясно даже по ее бредовому объяс-
нению, что речь, наоборот, шла об отношении русских и украинских
школьников к школьникам крымскотатарским.
Не знаю, насколько автор сама верит в свои слова. Слабость
аргументов и «доказательств» до некоторой степени определяется
нашей исходной позицией, и наши шансы друг друга переубедить
одинаково близки к нулю.
Но прямо скажу, что перестаю даже пытаться ставить себя на ее
место, когда она использует детей в своих пропагандистских целях.
За последние18 лет мы отвыкли от лирических пассажей о райской
советской жизни, но спорить не стану – меня-то в той школе не
было. Что в 70-е годы вообще могли появиться крымскотатарские
дети, звучит не очень убедительно – по чисто историческим при-
чинам. Что никто бы на них не обратил внимания, весьма трудно
поверить. Но пусть автор ничего не выдумывает, пусть даже этот
не сильно умный мальчик, став во взрослой жизни «активистом
одного из региональных меджлисов» действительно вытянул (отку-
да же?!) нож, и стал кричать «Мы вас тут всех перережем. Сначала
русских, потом остальных…», с какой целью автор об этом пишет?
Чтобы все родители и учителя, услышавшие подобное от наказан-
ного ребенка, бросались доносить на него в милицию, просили,
чтобы его поставили на учет? (или же посадили?) Напомним, что
ни одной резни за все эти годы не было. Очень хочется, чтобы те-
перь началось, что ли?
А я теперь тоже вынуждена привести не самый свежий пример
текста, нацеленного – на мой взгляд – на обострение напряженнос-
ти между разными этническими группами на полуострове. Считаю,
что я не только вправе, но и обязана вспомнить о статье, появившей-
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ся в апреле 2008 г., поскольку она все еще расположена на первой
странице сайта «Крымской правды», хотя другая статья
(http://www.kp.crimea.ua/news_details.php?news_type_id=3&news_
id=3572) исчезла из списка «самых читаемых». Та самая
(http://www.kp.crimea.ua/news_details.php?news_type_id=3&news_
id=3743), в которой журналистка Наталья Астахова вместе с редак-
тором фактически оправдывались за статью «Принесенные ветром».
Ясно, конечно, что вынужденно оправдывались, уверяли всех в бла-
городных намерениях, толерантности да любви ко всему человечест-
ву, когда стало известно, что жалоба, вместе с милицейской экспер-
тизой, передана в прокуратуру. И было из-за чего жаловаться.
Только вот прошло много месяцев, и тишина – не гробовая, а
просто вялая и пассивная. И эта тишина продолжается, несмотря на
конфликт вокруг Южной Осетии, бесконечные разговоры о безопас-
ности и стабильности на полуострове, и о том, может ли оказаться
под угрозой территориальная целостность Украины. Да и что каса-
ется угрозы, спора собственно и не было. И не будет, судя по такой
бездеятельности.
Самое тревожное в том, что сама Астахова открыто пишет о
предчувствии войны. По ее трактовке реальности, это даже законо-
мерно. Она ведь рисует картину толерантных людей, которые стра-
дают от нашествия. Надо учитывать, что она не ставит своей целью
убеждать читателя. Неэффективно, ведь читатель потом станет и
другую сторону выслушивать. – можно убедить, можно и переубе-
дить. Нет, если хочешь, чтобы негативно относились к определен-
ным людям, избегай любых слов, которые бы напоминали об их
человечности. Употребляй как можно больше отрицательных слов;
чем больше тех, кто вызывает физическое отвращение, – тем лучше.
Она так и поступает.
Есть масса утверждений, которые очень легко опровергнуть –
о роли крымских татар во время Второй мировой войны, о распре-
делении земли, о Соборной мечети, об очень многом. Но сам текст
этим не ограничивается, и его опасность как раз в тех эпитетах и
описаниях, которые воспринимаются читателем на эмоциональ-
ном, не рациональном уровне. Да к чему подыскивать слова – та-
кие тексты вполне адекватно описывает статья 161 Уголовного ко-
декса: «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі
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та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними
переконаннями»
Только прокурор молчит.
Я вовсе не пытаюсь все представить как вопрос языка вражды.
Это было бы так же необоснованно и опасно, как полагать, что будь
у Украины пропагандистский аппарат на уровне кремлевско-газпро-
мовского, она бы «выиграла» газовую войну. Проблема как раз в том,
что декларативных слов в любой упаковке недостаточно. В отличие
от Киселевой и ей подобных, подозреваю, что Астахова может даже
и искренне верит в ту гротескную версию реальности, которую она
подает. У всех групп населения в Крыму свои претензии, и ни в коем
случае не стоит преуменьшать проблемы. Власти демонстрируют по-
разительную легкомысленность, не только в своей бездеятельности
по земельным вопросам, но и в непродуманной политике по языко-
вым вопросам, которая может серьезно ущемлять права значитель-
ной части населения Крыма.
Тем не менее, когда высокопоставленные политики соседней
страны вовсе не скрывают свою позицию относительно суверенных
прав Украины, и не то, чтобы не скрывали, но открыто продемонс-
трировали весьма схожую позицию по отношению к целостности
другого государства несколько месяцев назад, неужели нельзя требо-
вать хоть капельку инстинкта самосохранения?
И спрашивается: не повторяющийся ли это кошмар непонима-
ния властями очевидного факта, что надо всех защищать от любых
попыток использовать ненависть, примитивные ярлыки и вранье
для дестабилизации страны.
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Расизм та ксенофобія у Слобожанщині:
нові виклики

Деякі загальні дані

Цей підрозділ висвітлює результати моніторингу расизму і ксе-
нофобії і захист жертв таких випадків на Слобожанщині (Харківсь-
ка, Полтавська та Сумська області. Моніторинг включав у себе
виявлення «промов ненависті» в друкованих та електронних ЗМІ,
в тому числі, в Інтернеті, та фіксацію виявів ксенофобних дій на
расистському або етнічному ґрунті, а також реакцію органів влади
та правоохоронних органів на ці дії.
Станом на 31.12.2008 року в Харківській області зареєстровано
понад 30 тис. іноземних громадян. З них 13592 мешкають за пос-
відками на постійне проживання та 24659 осіб перебуває тимча-
сово (студенти, особи, що прибули у приватних справах, туристи,
службовці, релігійні діячі, біженці). Так, на липень 2008 року було
зареєстровано 135 біженців з Афганістану, Уганди, Руанди, Гани,
Конго, Гвінеї, а також 210 переселенців з Абхазії.
Іноземних громадян приймають на навчання 37 з 84 вищих нав-
чальних закладів Харківської області I-IV рівнів акредитації, що ма-
ють ліцензію на підготовку іноземних студентів:
У Харківській області навчаються 12964 іноземних студента,
що на 1228 осіб більше, ніж торік. З них найбільше: представників
Китаю – 2132; Туркменістану – 1442; Російської Федерації – 1112;
В’єтнаму – 1071; Йорданії – 843; Сирії – 912; Марокко – 770; Ліва-
ну – 499; Ірану – 341; Індії – 300.


Підрозділ підготовлений Юрієм Чумаком, помічником міністра внутрішніх справ
з прав людини в Харківській області.
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Список
учбових закладів Харківського регіону, що приймають
на навчання іноземців, з зазначенням кількості студентів
станом на 01.01.09 р.

1. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – 1502
2. Національний технічний університет «ХПТ» – 1143
3. Харківський державний медичний університет – 1859
4. Національний фармацевтичний університет – 1503
5. Харківський національний університет радіоелектроніки – 1085
6. Харківський державний технічний університет будівн. та архітектури – 269
7. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«ХАГ – 782
8. Харківський національний автомобільно-дорожній університет – 528
9. Харківський державний економічний університет – 407
10. Міжнародний слов’янський університет – 15
11. Харківський державний університет харчування та торгівлі – 185
12. Державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва – 85
13. Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди – 113
14. Харківський державний технічний університет сільського господарства – 100
15. Харківський інститут Військово-Повітряних Сил МОУ – 28
16. Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського – 120
17. Харківський зооветеринарний інститут – 112
18. Харківська державна академія дизайну та мистецтв – 116
19. Харківський гуманітарний інститут «НУА» – 28
20. Харківська державна академія міського господарства – 480
21. Українська інженерно-педагогічна академія – 431
22. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого – 131
23. Харківська державна академія залізничного транспорту – 206
24. Харківська державна академія культури – 79
25. Харківська медична академія післядипломної освіти – 254
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26. Харківська державна академія фізичної культури – 272
27. Університет цивільного захисту України – 39
28. Харківський текстильний технікум – 2
29. Харківський автомобільно-дорожній технікум – 16
30. Харківський технікум медичного обладнання – 31
33. Харківський медичний коледж № 2 – 18
32. Професійно-технічне училище № 25 – 92
33. Професійно-технічне училище № 40 – 0
34. ВНЗ «Учбовий науково-виробничний центр «УКРТЕХПРОГРЕС» – 932
35. Харківський професійний будівельний ліцей – 0
36. Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського – 2
37. Куп’янське медичне училище – 3

Взагалі ж, за словами заступника губернатора Людмили Бєло-
вої, на навчання в харківські вузи приїжджають із 35 країн Азії,
28 країн Африки, 21 країни Європи й 8 країн Америки. Серед країн
Європи – Росія, Литва, Латвія, Болгарія, Угорщина й навіть Ні-
меччина. За інформацією ректора ХНУ Віля Бакірова, іноземний
студент витрачає мінімум 50-60 тисяч гривень на навчання в рік, не
рахуючи інших витрат (В каких странах харьковские вузы наиболее
популярны? http://news.mediaport.info/city/2008/52913.shtml). І це за ці-
нами докризового періоду 2008 року!
Лідери серед харківських вузів по кількості іноземних студен-
тів – Харківський національний медичний університет, ХНУ ім.
Каразіна, Харківський фармацевтичний університет, НТУ «ХПІ».
Найбільш численні за кількістю групи іноземних громадян навча-
ються в таких учбових закладах регіону як НФАУ (Марокко), ХНЕУ
(Туркменістан), ХНУ ім. Каразіна, УІПА (КНР, Йорданія, Сирія),
УНВЦ «Укртехпрогрес» (СРВ), НАУ «ХАІ» (Іран).
В Харківській області діють понад 30 організацій національних
меншин, а всього на території області за даними перепису населення
2001 року мешкають представники 111 національностей. З них 70,7%
складають українці, 25,6% росіяни, 0,5% – білоруси, по 0,4% – євреї
та вірмени, 0,2% – азербайджанці, 0,15% – грузини, 0,14% – тата-
ри. В м. Харкові працюють 3 загальноосвітні школи з поглибленим
вивченням корейської, в’єтнамської і єврейської мов, а також ліцей
«Шаалавім» з поглибленим вивчанням історії та релігії єврейського
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народу. В Харківській області працюють також 14 недільних шкіл:
3 – з вивченням азербайджанської, 2 – вірменської, 2 – ромської
мов, а також по 1 школі з вивченням новогрецької, польської, ні-
мецької, караїмської, татарської, грузинської та осетинської мов.
Місцева громада доволі ліберально ставиться до існування і роз-
витку іммігрантських спільнот. Прикладом вдалого інкорпорування
в структуру українського міста є в’єтнамська громада у Харкові, яка
сприяла появі й успішному розвитку декількох великих фірм, зокре-
ма, корпорацій «Техноком» та «Сан груп».
Розподіл потоку іммігрантів, що прибувають до Харкова, за ос-
танні роки є таким:
– вихідці з В’єтнаму – 10% всіх переселенців;
– з Грузії – 5,4%;
– з Азербайджану – 5,2%;
– з Китаю – 5%;
– з Ізраїлю – 4,1%;
з Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану (з кожної країни
по 50-100 на рік);
– з країн Африки – 4%.
(Міграція і толерантність в Україні. Зб. статей, за редакцією Я. Пи
линського – К.: «Стилос», 2007. – 191 Стор. 52).
Загальна ситуація щодо проявів расизму та ксенофобії
в Харківській області у 2008 р.

22 лютого 2008 р. газета «Киевские ведомости» опублікувала із
посиланням на Службу безпеки України деякі дані, що стосуються
неонацистського руху в Україні. Згідно з цією інформацію, пресслужба СБУ повідомляє, що співробітники Служби приділяють
пильну увагу діяльності деяких неонацистських угрупувань скін-
хедів в Одесі, Севастополі, Ялті, Києві, Харкові, Херсоні, Сумах,
Донецьку, Дніпропетровську, Вінниці та Житомирі. Тобто, фактич-
но було визнано існування таких організацій і на Слобожанщині,
принаймні, у Харкові та Сумах.
Незважаючи на це, згідно відомостей Харківського обласного
управління юстиції, на поточний час, на території Харківської об-
ласті не зареєстровано жодної громадської організації, яка б відкрито підтримувала ідеї скінхедівського руху.
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Однак, слід відмітити, що на території міста Харкова та об-
ласті активно розгорнула свою діяльність Харківська обласна гро-
мадська організація «Патріот України» (зареєстрована 17.01.2006).
Діяльність цієї організації (персональний склад якої налічує близь-
ко 150 членів), згідно зі статутними документами, спрямована на
відродження української націоналістичної ідеї, вшанування пам’яті
борців за незалежність України (воїнів ОУН і УПА), протидію
незаконній міграції мешканців країн Азії та Африки до України.
Проте, відповідно до програми «Патріоту України», розміщеної на
офіційному сайті www.patriotukr.org.ua (див. також http://community.
livejournal.com/patriotukrainy/), організація «виступає за монорасове
мононаціональне суспільство». Її очільник А. Білецький прямо за-
являє про те, що «український расовий соціал-націоналізм – ідеологія
організації «Патріот України» (саме таку назву має його стаття, над-
рукована у збірці ідеологічних робіт та програмних документів «Ук-
раїнський соціальний націоналізм»). А ідеолог організації О. Од-
нороженко відверто пише у матеріалі «Соціал-націоналістичний
рух та його основні завдання»: «Обмеженню та контролю будуть
піддані всі інородчеські етно-расові групи, з їх подальшою депортацією
на історичні батьківщини… Ми, українські соціал-націоналісти, розглядаємо так звані «людські раси» як окремі біологічні види, а людиною
розумною в біологічному розумінні вважаємо лише Білу Європейську
Людину».
З промови «Головного Провідника Організації» – Андрія Білець-
кого на загальних зборах «ПУ», що відбулися 13 лютого 2009 року:
«Для того, щоб вийти переможцем з боротьби треба знати ворога – з
ким боротися. Як же можна охарактеризувати нашого ворога?! Загальна влада і олігархи. Хіба є у них щось спільне? Так, одне спільне
є – вони євреї, або за ними стоять їх справжні господарі – євреї. Зі
ста оприлюднених найбагатших людей України – 92 євреї, ще декілька
татарського походження (Ахмєтов і т.д.)». І таке «і т.д.» проходить
червоною, точніше, коричневою, стрічкою через всю «творчість»
натхненників «Патріоту України».
«ПУ» має формування, які організовані за військовим принци-
пом та проводить постійні «вишколи» для своїх членів. «Щоб утвердити право нації, є прийнятними будь-які методи: від публічних до
підпільних, від місцево-локальних до глобально-масштабних, від парламентських до збройно-силових… Виправдані будь-які доцільні та до-
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статні насильство та жорстокість», – пишуть у своєму буклеті но-
воявлені «патріоти».
Акції, що проводяться «Патріотом України», нерідко носять від-
верто ксенофобський та екстремістський характер. Організація нама-
гається навіть стати своєрідним центром «соціал-націоналістичного
руху в Україні». Так, 12 квітня 2008 року в Харкові було проведено
так званий «Всеукраїнський з’їзд «Патріоту України», під час якого,
за свідченням учасників, «було вирішено ряд важливих організаційних
питань, обговорене стратегію й тактичні сторони подальшого розвитку «Патріота України» та соціал-націоналістичного руху, досягнуто
ряд домовленостей про подальшу тісну співпрацю з РПНСД і козачими
громадами Криму, які в ідеологічному плані є близькими Організації».
(РПНСД – «Российское православное национал-социалистическое
движение»).
Слід зауважити, що працівники правоохоронних органів зай-
няли позицію стороннього спостерігача у конфлікті між представ-
никами «Патріоту України» та Харківською обласною організацією
Товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка. Протягом року члени
«Патріоту України», прикриваючись прихильністю до праворади-
кальних поглядів очільника харківської «Просвіти» М. Кіндратенка,
фактично здійснили захоплення приміщення обласної «Просвіти»
(розташоване у самому центрі міста, за адресою: вул. Римарська, 18),
застосовуючи при цьому до членів її Правління засоби фізичного та
морального тиску.
З цього приводу Харківська правозахисна група спрямовува-
ла відкритого листа голові Всеукраїнського Товариства «Просвіта»
ім. Т. Шевченка П.М. Мовчану (див. http://www.khpg.org/index.php?id=
1220617645). Однак, керівник всеукраїнської «Просвіти» вирішив за
краще відмовчатися.
Ідеологічна обробка, міркування про расу та нації, військова під-
готовка членів, прагнення до легалізації, неприкритий антисемітизм,
смолоскипні ходи – це свідчить про те, що керівництво організації
та її члени прагнуть повторити нацистський тріумф у Німеччині 30-х
років, очевидно розглядаючи ситуацію в сучасній Україні як схожу і
обравши для цього такі ж методи. В Україні вважають своїми сорат-
никами УНТП – «Українську націонал-трудову партію».
Відзначимо відразу, що не можна недооцінювати серйозність на-
мірів керівників цієї організації, наскільки б утопічними вони не зда-
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валися в сучасному світі. «Патріот України» – організація в самому
дійсному змісті цього слова, що має чітку ієрархію, план дій, методи
роботи з молоддю та засобами масової інформації. Сьогодні «Патріот
України» веде інформаційну роботу, рекрутінг, ідеологічну обробку
своїх членів, фізичну підготовку, дає навички володіння зброєю. За-
реєструвавши майже всіх членів організації як членів харківського
товариства «Просвіта», організація одержала можливість легально
вести роботу з молоддю в навчальних закладах (Кобзін Д.О., Черноусов А.М. Нетолерантна діяльність та організації в Україні. Результати
соціологічного дослідження. – Харків, ХІСД. – 2008. http://www.umdpl.
info/index.php?id=1234950701).
Ультраправі ідеї в Харкові сповідують також окремі представ-
ники Українського козацтва, Товариства української мови «Просві-
та», Української Консервативної партії, Конгресу Українських На-
ціоналістів, Молодіжного Націоналістичного конгресу, Організації
Українських Націоналістів.
Хоча у 2008 році в Харкові тільки «Патріот України» провів 9 пуб-
лічних акцій, органами внутрішніх справ області «не було зареєстро-
вано фактів участі в масових заходах на території Харківської області
радикально налаштованих молодіжних угрупувань з проявами расиз-
му». І «протягом минулого 2008 року підрозділами ГУМВС в області
представники скінхедівського руху не затримувались». Однак, затри-
мувались вони у місті Києві, під час подій 18 жовтня 2008 року, коли
представники ГО «Патріот України» вчинили бійку з працівниками
міліції, застосувавши газ невідомого походження. Тоді міліцією було
затримано 143 правопорушника, 44 з них – з Харківської області.
Також, за інформацією Управління кримінального розшуку
ГУМВС України в Харківській області, 27 грудня 2007 року на вул.
Римарській у м. Харкові 4 молодики та 1 дівчина побили грома-
дянина Ефіопії Соломона Іффа Кебеде. За словами представників
ефіопського земляцтва, напад був скоєний з расистських мотивів,
постраждалий зазнав значних тілесних ушкоджень. Нападники так
і не були знайдені.
А за повідомленням Управління громадської безпеки ГУМВС
України в Харківській області, 16 березня поточного року біля місь-
ких харківських шкіл № 110 та № 170 (вул. Гастело, 9/12) відбулась
сварка між групою з 30 осіб 15-17 років та учнями школи № 110.
Працівниками Київського РВ Харківського міського управління
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сварка громадян була припинена. В указаних подіях не було зафік-
совано складу злочину. За інформацією очевидців, які зверталися до
Харківської правозахисної групи, під час цих подій молодики, що
започаткували сварку, вигукували антисемітські гасла.
У 2008 році органами внутрішніх справ області зареєстровано
40 злочинів, скоєних відносно іноземних громадян: 6 хуліганств,
7 пограбувань, 1 розбій, 11 крадіжок, 3 шахрайства, 3 вбивства, 4
спричинення тілесних ушкоджень, 1 незаконне заволодіння автомо-
тотранспорту, 4 ДТП (при цьому залишаються нерозкритими тіль-
ки 2 крадіжки). Однак, за інформацією міліції, всі ці злочини не
пов’язані з проблемами ксенофобії та расизму, отже, кримінальних
справ за ст. 161 Кримінального кодексу України на території Хар-
ківської області у 2008 році не зареєстровано.
Втім, під час одного з випадків хуліганства, що мав місце навесні
у Київському районі м. Харкова, нападники, які перебували у стані
алкогольного сп’яніння, використовували расистські вислови щодо
жертви, однак умислу за змістом 161 статті КК виявлено не було.
Враховуючи, що в Харкові нішу «антифа» займають організа-
ції, що додержуються лівих та проросійських поглядів (на кшталт
«Євразійської спілки молоді», прихильники якої наближені до де-
яких вітренківців з ПСПУ та інших лівих маргінальних течій), влада
їм певним чином протидіє (наприклад, скасована легалізація тієї ж
«ЄСМ», тем самим, вона фактично поставлена поза законом). Слід
відзначити, що останнім часом у Харкові відбувається зближення
представників Всеукраїнської партії «Братство» з прихильниками На-
ціонал-більшовицької партії (лимонівцями), яка на території України
не зареєстрована. Також членами ВПП «Братство» під час проведен-
ня своїх заходів неодноразово використовувалась символіка «ЄСМ»,
що може свідчити про близькі зв’язки між цими структурами.
Неймовірно, але факт: подекуди об’єктами актів вандалізму, що
скоюються на ґрунті ксенофобії, у Харкові стають символи українсь-
кої державності. Пануючі в місті русофільські настрої іноді призво-
дять до того, що саме українські духовні надбання стають жертвами
новоявлених вандалів.
Характерним явищем у ЗМІ Харківської області є використання
«мови ворожнечі». У більшості випадків вона є скоріше не право-
порушенням, за яке передбачена кримінальна, адміністративна чи
цивільна відповідальність, її використання є наслідком невміння чи
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нездатності передбачати реакцію тих, до кого спрямовані газетні чи
телевізійні матеріали. Необхідно врахувати неумисні дії, що містять
елементи ксенофобії чи провокують до такої суспільство: обмовлен-
ня, некоректність, необміркованість у висловах, використання ярли-
ків («особа кавказької національності», «ісламський тероризм» тощо),
а також вплив власних негативних стереотипів та упереджень при
підготовці та подачі матеріалів, що стають надбанням громадськості.
Особливу тривогу у цьому контексті викликає нав’язування не-
гативних етнічних стереотипів, створення і маніпулювання образа-
ми «кримінального кавказця», «нігерійця-наркоторговця», «китайсь-
кої тріади», що, на жаль, є притаманним деяким ЗМІ Харківщини
(та й інших областей України). Такі тексти є типовими проявами
«мови ворожнечі».
Випадки прояву непрофесійного
та нетолерантного ставлення правоохоронців
до осіб нетитульної нації

Досить унікальним українським різновидом порушення прав
мігрантів є невмотивований свавільний недопуск іноземців на те-
риторію нашої країни органами Державної прикордонної служби.
Так, за інформацією т.в.о. начальника Харківського прикордонного
загону, за 2008 рік місцевими прикордонниками не було пропуще-
но на територію України 2402 «потенційних незаконних мігрантів».
Така доволі сумнівна термінологія не дає відповіді на питання: хто
ці люди, ким приймалося рішення про віднесення їх до категорії
так званих «потенційних незаконних мігрантів», скільки серед цих
осіб потенційних шукачів притулку, скільки з недопущених шукачів
притулку зазнали згодом повернення до країн походження із подаль-
шим порушенням їхніх прав?
В 2008 році до ГУМВС України в Харківській області надходи-
ли заяви на неправомірні дії працівників міліції від пастора Хрис-
тиянської церкви «Божа милість» Нгуєна Мань Кионга та від грома-
дянина Камеруну. Також помічником прокурора Київського району
проводилась перевірка за справою громадянина Китаю Сю Ляньмі-
ня, якому тілесні ушкодження могли бути спричинені працівниками
міліції під час затримання. Але, за результатами службових пере-
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вірок фактів, вчинення неправомірних дій працівниками міліції не
встановлено. Матеріали направлені до прокуратури.
Хоча протягом 2008 року випадків упередженого ставлення пра-
цівників ОВС до осіб нетитульної нації не зареєстровано, але, іс-
нує проблема етнічного профайлінгу, який подекуди застосовується
працівниками міліції до іноземців та громадян України, схожих за
зовнішніми ознаками на іноземних громадян.
У цьому контексті слід згадати резонансну справу Манукяна.
Нагадаємо, що він звернувся з адміністративним позовом до Голо-
вного управління МВС України в Харківській області, прапорщика
міліції З. та Лінійного відділу в метрополітені ГУ МВС України в
Харківській області про визнання незаконними і дискримінаційни-
ми дії відповідачів по затриманню його 27.11.2007 року на станції
метрополітену «Проспект Гагаріна» в м. Харкові за ознакою націо-
нальності з необхідністю перевірити громадянство та законність пе-
ребування на території України та доставці в службове приміщення
міліції. 29 липня 2008 року Харківський Апеляційний адміністра-
тивний суд, розглянувши апеляційну скаргу Вячеслава Манукя-
на, який оскаржує дискримінаційні дії працівників міліції, що
виявилися у використанні етнічного профайлінгу при його затри-
манні в Харківському метрополітені, позов задовольнив частково.
Щоправда, суд не пішов на задоволення головних вимог Манукя-
на, а лише визнав незаконною бездіяльність командира відділен-
ня лінійного відділу в метрополітені ГУМВС України Харківській
області прапорщика міліції З. щодо нероз’яснення Манукяну В.І.
його прав при затриманні 27 листопада 2006 року (Командире, ти
не правий, або у пошуках цапа-відбувайла. http://www.khpg.org/index.
php?id=1218058510).
На відміну від цифр, що наводилися Манукяном (який заявляв,
що, відповідно до записів у «Журналі контролю за роботою посто-
вого міліціонера на станції метро» від 27.11.2006 року, близько 75%
доставлених до кімнат міліції в Харківському метро складають іно-
земці або люди з «характерною зовнішністю» вихідців з Кавказу),
за даними моніторингу, проведеного помічником Міністра МВС з
прав людини по Харківській області Ю.В. Чумаком спільно з дирек-
тором «Харківського інституту соціальних досліджень» Д.О. Коб-
зіним, таких осіб, доставлених до службових приміщень міліції в
метрополітені, нараховується майже 14%. Враховуючи, що іноземні
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громадяни, які мешкають у Харкові, складають приблизно 2% від
загальної чисельності населення, можна зробити висновок, що має
місце певний перекіс у цьому питанні.
Також за наслідками візиту постійно діючої мобільної групи з
моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в
діяльності органів внутрішніх справ до Київського райвідділу Хар-
ківського міського управління ГУМВС, що відбувся 14.11.2008 року,
було з’ясовано: в «Книзі доставлених» за 13 листопада зафіксовано,
що близько половини всіх доставлених до РВ були іноземні громадя-
ни: 2 – із Саудівської Аравії, 3 – з Узбекистану, 3 – з Киргизії, 2 – з
Азербайджану, 2 – з Грузії, 1 – з Таджикистану та 1 – з В’єтнаму.
Це є свідченням використання етнічного профайлінгу працівника-
ми зазначеного райвідділу.
Необхідно зауважити, що до Харківської правозахисної групи
неодноразово зверталися (телефоном) іноземні громадяни, зі скар-
гами на те, що міліціонери регулярно вимагають в них гроші, «по-
дарунки» тощо. Ці скарги залишилися безіменними, адже офіційно
писати відповідні заяви постраждалі відмовилися, побоюючись пом-
сти. Для того, щоб мати уяву про масштаби проблеми, ХПГ провела
анонімне опитування серед іноземних студентів, що навчаються у
Харкові:
Харьковская правозащитная группа
Опрос иностранных студентов, обучающихся в Харькове:
«Иностранны студенты и милиция:
взаимоотношения и оценки перспектив»

1. Являетесь ли Вы студентом-иностранцем (не гражданином Украины)?
Да

Нет (конец интервью)

2. Студентом какого ВУЗа Вы являетесь?
3. Сколько лет Вы уже проживаете в Украине?
До 1 года

2-3 года

4-5 лет

Более 5 лет

4. Ваш пол?
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Муж

Жен

5. Задерживали ли Вас когда-либо сотрудники харьковской милиции?
Да, часто

Да, бывало

Нет, никогда (конец интервью)

6. Если Вас задерживали сотрудники милиции, по какой причине это
происходило?
7. Какие документы от Вас требовали предъявить при задержании?
8. Задерживали ли Вас сотрудники милиции даже в том случае, если Вы
имели при себе документы?
Да, часто

Да, бывало

Нет, никогда

9. Каким образом Вы добивались освобождения?
10. Обращались ли Вы с жалобами по поводу задержаний в др. органы?
Да, часто

Да, бывало

Нет, никогда (переходите к вопросу № 12)

11. Если Вы обращались с жалобами по поводу задержаний, укажите,
в какие именно органы, и какая была ответная реакция?
12. Если Вы не обращались с жалобами по поводу задержаний, объяс
ните, по какой причине Вы не стали этого делать?
Спасибо за участие в нашем опросе!
Анкетирование является анонимным
и Ваши отвалы будут использованы лишь в обобщенной форме

Результати виявилися приголомшуючими. З 68 опитаних лише
2-х ніколи не зупиняли працівники міліції, а 49 затримували навіть
тоді, коли вони мали при собі документи. 34 студента-іноземця виз-
нали, що звільнитись від «пильної опіки» міліціонерів їм вдавалося
лише за умови сплати грошей (називалися різні суми, від 20 грн. до
60 доларів), купівлі пива або кави, «дарування» певних речей то-
що. Тобто, 50% тих, хто приймали участь в анкетуванні, засвідчили,
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що правоохоронці (?!) вчиняли по відношенню до них корупційні
діяння. Це кричущі цифри, над якими, безсумнівно, ГУМВСУ в
Харківській області слід замислитись та втілити дійові заходи для
викорінення цього «профайлінгу» з кримінальним відтінком.
Характерним є те, що переважна більшість опитаних навіть не
зверталися ні до яких уповноважених органів по допомогу, оскільки
вважають, що їм все рівно ніхто не допоможе. І думати так в них є
всі підстави, адже, згідно з даними анкетування, тим, хто скаржив-
ся, дійсно ніхто не надав плідної допомоги (Многие люди думают,
что это нормально. www.khpg.org/index.php?id=1215648060).
Заходи, які застосовуються в Харківській області
щодо профілактичної роботи у напрямках протидії
ксенофобії та расизму

До складу Головного управління з питань внутрішньої політики
та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержад-
міністрації входить відділ у справах національностей, який спів-
працює з національно-культурними товариствами області. Також у
виконавчому апараті Харківської міської ради є відділ по роботі з
об’єднаннями громадян, складовою частиною якого є сектор по ро-
боті з національно-культурними об’єднаннями та іноземними гро-
мадянами.
Посадові особи вищезазначених структур регулярно організо-
вують зустрічі представників національних громад зі школярами
та студентами Харкова й області. Щорічно проводиться «Фестиваль
іноземних студентів та громадян», останній (5-й за рахунком) з яких
відбувся 25 травня 2008 року. Під час Фестивалю серед студентських
громад різних навчальних закладів та проректорів по роботі з іно-
земними студентами було розповсюджено 400 примірників «Інфор-
маційного бюлетеню для іноземних громадян, що навчаються в Ук-
раїні», підготовленого сектором по роботі з національно-культурни-
ми об’єднаннями та іноземними громадянами Харківської міськра-
ди. Бюлетень, присвячений правам та обов’язкам іноземних студен-
тів, виданий російською мовою, зараз планується його перевидання
англійською, французькою, арабською та китайською мовами.
Слід зазначити, що перед кожною акцією, яку оголошує «Пат-
ріот України» та інші ультранаціоналістичні організації, працівники
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цього сектору проводять зустрічі з представниками земляцтв інозем-
них громадян, до яких залучають співробітників СБУ та міліції. За-
вдяки таким профілактичним співбесідам вдається уникнути спро-
вокованих бійок та інших проявів агресії під час всіляких «ходінь зі
смолоскипами», на які іноземці вже майже не реагують.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
06.08.2008 р. № 11273/11/1-08 (п. 11. Плану заходів щодо протидії
проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українсько-
му суспільстві) загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та
вищі навчальні заклади повинні здійснювати просвітницьку роботу
з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів се-
ред дітей, учнівської та студентської молоді. Наприкінці 2008 року
нарешті «прокинулось» і Міністерство освіти та науки, яке видало
Наказ від 16.12.08 р. № 1/9-806 «Про проведення заходів з профілак-
тики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей,
учнівської та студентської молоді». Цим наказом затверджені «Ме-
тодичні рекомендації класним керівникам, вихователям, кураторам,
психологам, іншим педагогічним працівникам щодо просвітницької
роботи з попередження поширення ксенофобських і расистських
проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді» та запропоно-
вано для проведення просвітницьких заходів «залучати органи внутрішніх справ, юстиції, у справах сім’ї, молоді та спорту, національностей та релігій, а також місцеві та міжнародні неурядові організації,
які опікуються питаннями протидії ксенофобії, міжетнічної та расової
нетерпимості».
Співробітниками ГУМВС України в Харківській області регу-
лярно проводяться зустрічі з проректорами навчальних закладів,
відповідальними за підготовку та навчання іноземних студентів, в
ході яких обговорюються проблемні питання, визначаються спіль-
ні заходи щодо попередження злочинів та правопорушень відносно
іноземних громадян. Систематично проводяться зустрічі з учнями
та студентами навчальних закладів з метою формування їх світогля-
ду на основі етнічної та релігійної толерантності.
Підпорядкованими підрозділами Управління громадської безпе-
ки ГУМВС в області, у відповідності до рішення колегії ГУМВС від
21.10.2008 № 9к/1, проводяться профілактичні заходи щодо запобі-
гання залучення у радикально налаштовані формування молоді, сту-
дентів та учнів. З цією метою працівниками міліції постійно прово-
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дяться зустрічі в учбових закладах області на яких роз’яснюються ви-
моги чинного законодавства щодо участі громадян в масових заходах
та акціях, їх членства в громадських організаціях та об’єднаннях.
З метою належної організації протидії розповсюдженню на те-
риторії Харківської області фактів прояви неонацизму, расизму, ксе-
нофобії, скінхедівського руху, недопущення втягнення молоді до ра-
дикальних молодіжних організацій, попередження правопорушень
з їхнього боку, Головним управлінням МВС України в Харківській
області, на виконання доручення 1-го віце-прем’єр-міністра Украї-
ни О.В. Турчинова від 19.06.2008 № 11273/9/1-08, до Харківської
облдержадміністрації були надані пропозиції до обласного Плану
заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної диск-
римінації в області на 2008-2009 роки.
Організовується проведення брифінгів і прес-конференцій за
участю помічника Міністра МВС з прав людини та керівництва
ГУМВС з питань протидії расизму і ксенофобії, а також розповсюд-
жуються у ЗМІ коментарі та інтерв’ю фахівців Міністерства з цього
приводу.
Харківський обласний благодійний фонд «Соціальна служба
допомоги» спільно з «Молодіжним Правозахисним Рухом – Украї-
на», «Молодіжною правозахисною групою – Харків» та «Центром
Громадянських Свобод» за підтримки Управління у справах сім’ї
та молоді Харківської обласної державної адміністрації 27 червня
2008 р. провели Харківську регіональну конференцію, присвячену
громадянським діям проти расизму та ксенофобії.
Участь у Конференції взяли помічник Міністра МВС з прав
людини Ю.В. Чумак та представники державних і недержавних ор-
ганізацій, які працюють у Харківському регіоні у сфері протидії
ксенофобії та нетерпимості, серед яких Управління громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВСУ у Харківській об-
ласті, Управління міграційної служби в Харківській області, Сектор
у справах національностей управління внутрішньої політики ХОДА,
провідні харківські вищі навчальні заклади, національно-культурні
спільноти Харківської області, Харківська міська громадська органі-
зація іноземних студентів та громадян, центр «Холокост», Харківсь-
кий обласний фонд «Громадська альтернатива». Також на Конфе-
ренції були представлені впливові НДО з інших країн та регіонів,
досвід яких є корисним для Харкова й області (Проти расизму та
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ксенофобії – спільні дії громадськості і правоохоронців. http://www.police.
kharkov.com/inside.php?action=cgz&id=863).
У червні 2008 р. помічник Міністра МВС з прав людини Ю.В. Чу-
мак надав сприяння у підготовці дискусійного ролику на тему за-
стосування міліцією етнічного профайлінгу (за мотивами «справи
Манукяна») в рамках програми «Free2Choose» «Вільний вибирати»,
створеної «Будинком Анни Франк в Амстердамі». Відповідний ро-
лик випущений на диску в рамках акції «Толерантність як шлях до
Європи».
14 липня співголова ХПГ Євген Захаров спільно з помічником
Міністра МВС з прав людини Ю.В. Чумаком організували та провели
круглий стіл на тему «Расизм та ксенофобія у Харкові: нові виклики»,
який проходив у прес-центрі «Майдан Свободи» в прямому ефірі на
телеканалі «Фора». У заході прийняв участь один із керівників Йор-
данського земляцтва у Харкові Маайтах Махмуд, який навів відомості
про факти дискримінації іноземних громадян на Харківщині (Круглий
стіл на тему: «Расизм та ксенофобія у Харкові: нові виклики». http://
www.maydan.tv/articles/a224).
Громадською радою з питань забезпечення прав людини при
Головному управлінні МВС України в Харківській області створено
робочу групу ради з питання дотримання прав людини при органі-
зації працівниками міліції в Харківській області заходів з виявлення
іноземних громадян, які незаконно перебувають на території Украї-
ни. Робочою групою було проаналізовано ряд нормативних доку-
ментів МВС та ГУМВС, зокрема:
1) «Основні напрямки службової діяльності структурних підроз-
ділів апарату МВС України та відповідних органів і підрозділів
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, внутрішніх військ МВС України по про-
тидії незаконній міграції», затверджені Наказом МВС № 829 від
31.07.2003.
2) Розпорядження ГУМВС України в Харківській області від
19.10.2006 р. № 1/280 «Про організацію проведення оперативно-про-
філактичних заходів на території Харківської області з метою ста-
білізації криміногенної ситуації.
3) Вказівка ГУМВС України в Харківській області на адресу
Лінійного відділу міліції в метрополітені № 90/3166 від 21.10.2006 р.
«Про додаткові заходи щодо проведення оперативно-профілактич-
них заходів на території Харківської області».
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В указаних документах норм та приписів, які б носили диск-
римінаційний характер та звужували зміст закріплених Конститу-
цією України прав людини, не виявлено.
Щоб запобігти розповсюдженню інформації, яка може спричи-
нити поширення ворожнечі на національному ґрунті, Громадська
рада при ГУМВС України в Харківській області з питань забезпе-
чення прав людини на своєму засіданні, що відбулось 18 листопа-
да, прийняла рішення рекомендувати: – органам та структурним
підрозділам ГУМВС України в Харківській області відмовитися від
поширення інформації із зазначенням етнічного походження (націо-
нальності, раси) правопорушників, злочинців та осіб, що підозрю-
ються у скоєнні адмінправопорушень та кримінальних діянь; – ВЗГ
у своїх повідомленнях замість етнічного походження правопорушни-
ків зазначати лише їх характеристику за категоріями «громадянин
України» та «не громадянин України». Харківські правозахисники та
працівники міліції спільно дійшли згоди у питанні про необхідність
відмови від розповсюдження матеріалів, які дають негативну оцінку
представникам певних етнічних груп. Адже правопорушення здійс-
нюють конкретні люди (які часто мають багатоетнічне походження),
а не народи (Харківська міліція позбудеться мови ворожнечі http://imi.
org.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=173914&pop=1&pag
e=0&Itemid=1)
В червні 2007 року затверджені робочі заходи ГУМВС Украї-
ни в Харківській області щодо виконання плану МВС України з
протидії расизму на період до 2009 року, а також у листопаді – ро-
бочі заходи щодо виконання вказівки МВС України від 23.10.2007
№ 1004 про захист прав і свобод осіб єврейської національності від
протиправних посягань. Так, Головним управлінням наближені на-
ряди до єврейських організацій, дипломатичного представництва та
представництв міжнародних єврейських структур, розташованих на
території Харкова.
Однак, діяльність з реалізації означених заходів проводиться
нерегулярно, чому слід приділити більшу увагу.
Слід також зазначити, що наприкінці 2008 році у відділі кар-
ного розшуку Харківського міського управління ГУМВС України в
Харківській області було створено сектор по боротьбі зі злочинними
проявами, пов’язаними з діяльністю радикально налаштованих мо-
лодіжних угрупувань.
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Загальна ситуація щодо проявів расизму та ксенофобії
в Полтавській області

Станом на 31.12.2008 року на території Полтавської області зна-
ходилося 7120 іноземців та осіб без громадянства з 69 країн світу, із
них постійно проживаючих 3875 осіб, а тимчасово – 3245. Із вказа-
них іноземців у приватних справах перебували 1760 чоловік, у служ-
бових – 5, з метою навчання – 1187, біженців – 27, осіб, які мають
дозвіл на працевлаштування – 35.
На території Полтавської області немає нелегальних мігрантів,
які перебувають в процесі набуття статусу біженця. Є 3 особи, які
звернулись за набуттям статусу біженця.
Іноземні студенти здобувають освіту в таких вищих навчальних
закладах м. Полтави:
Українська Медична Стоматологічна академія – 815 чол.;
Полтавський Національний технічний університет – 93 чол.;
Полтавська Державна Аграрна Академія – 93 чол.;
Полтавський Державний Педагогічний університет – 8 чол.
На території Полтавської області проживають представники на-
ціональних меншин більше 100 національностей – 149 тис. осіб. Най-
більш чисельні з них:
– росіяни – 117,1 тис. чол.;
– білоруси – 6,3 тис. чол.;
– вірмени – 2,6 тис. чол.;
– молдавани – 2,5 тис. чол.;
– євреї – 1,8 тис. чол.
Інші національності – 9,8 тис. чол.
Кількість громадських та міжнародних організацій, діючих на
території Полтавської області, які опікуються проблемами біженців,
і на території області діють за спеціальним зверненням – 5, проте в
самій області представництв ці організації не мають.
Полтавська область не має спільних кордонів з іноземними де-
ржавами. Це є основною причиною незначної кількості нелегалів,
що незаконно перебувають в області в очікуванні можливості не-
законного переправлення до країн Західної Європи (у порівнянні з
прикордонними регіонами України).
Полтавський регіон не привабливий для нелегальних мігран-
тів, які хотіли б залишитися в Україні. В зв’язку з тим, що область
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за основним профілем є аграрною, в регіоні переважають невеликі
селища та села – іноземцям важко довготривало уникати контактів
з представниками влади, особливо при працевлаштуванні з метою
організації свого життя та доходу.
За даними ГУМВС Україні в Полтавській області упродовж 2008
року заяв та повідомлень про вчинення злочинів на міжетнічному
ґрунті не зареєстровано. Протягом року з боку представників ради-
кально налаштованих угруповань порушень чинного законодавства
не зафіксовано. Масових заходів за участю екстремістських та уль-
траправих організацій, упродовж 2008 року, на території регіону не
відбувалося. За 2008 рік на території області зареєстрований один
факт вчинення злочину (не пов’язаний з етнічною належністю), де
потерпілим є особа єврейської національності.
З метою протидії расизму та ксенофобії, а також запобіганню
протиправних дій з боку членів радикальних молодіжних угрупо-
вань регулярно проводяться лекції в навчальних закладах регіону з
правової та інформаційної тематики щодо антисоціальної поведінки
та формування життєвих навичок.
За повідомленнями декількох громадян, у липні-вересні 2007
року в районах області був проведений облік «осіб кавказької на-
ціональності» (зі слів громадян – примусовий, зі зняттям відбитків
пальців, фотографуванням для бази даних, з вилученням мисливсь-
кої зброї, на яку оформлені усі дозвільні документи).
У Полтавській області існує певна проблема з дотриманням прав
осіб ромської національності. Принаймні, з нею в своїй роботі зіткну-
лася помічник Міністра МВС з прав людини по Полтавській області
А.Л. Стучилова.
Так, в липні 2008 до неї звернулися представники ГО «Конг-
рес ромів України» П. Григоріченко та Ю. Романюк, що скаржились
на протидію працевлаштуванню ромів зі сторони органів місцевого
самоврядування та власників ринків, побори зі сторони працівни-
ків міліції, які виганяють ромів з місць здійснення торгівлі. Поміч-
ником Міністра проведено 3 зустрічі з представниками ромських
об’єднань в різних районах області та серію зустрічей з керівництвом
органів місцевого самоврядування, власниками ринків, представни-
ками центру зайнятості, в результаті чого вдалося добитися дозволу
на розміщення ромів для здійснення торгівлі на різних ринках міста
та області на законних підставах (з належним оформленням).
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На прохання окремих представників ромської громади про на-
дання освіти у галузі малого підприємництва, помічником Мініст-
ра проведено перемовини з Полтавською аграрною академією, яка,
маючи договір про надання послуг з центром зайнятості, прово-
дить курси зі складання бізнес-планів, основ малого бізнесу. Вда-
лося надати таку можливість бажаючим пройти навчання безкош-
товно.
Щодо розв’язання проблематики ксенофобії на етнічному ґрун-
ті, активна робота проводиться Громадською радою при ГУМВС Ук-
раїни в Полтавській області з питань забезпечення прав людини.
Зокрема, у вересні 2008 членом Громадської ради Л. Кучеренко
за сприяння помічника Міністра організовано проведення круглого
столу «Стан дотримання прав національних меншин та реалізації
міграційної політики в Полтавській області», за участі працівни-
ків органів внутрішніх справ, відділу у справах національностей та
релігій Полтавської облдержадміністрації, відділу міграційної служ-
би України в Полтавській області, громадських організацій, пред-
ставників етнічних меншин, лідерів етнічних общин іноземців та
студентів-іноземців.
У жовтні 2008 року проведено тренінг з питань толерантності,
протидії ксенофобії та дискримінації за участі представників ет-
нічних меншин, студентів-іноземців, працівників міліції. В якості
тренерів виступили досвідчені фахівці, представники Харківського
інституту соціологічних досліджень А. Черноусов та Д. Кобзін.
Загальна ситуація щодо проявів расизму та ксенофобії
в Сумській області

Сумська область межує з трьома областями Російської Федера-
ції. Загальна довжина державного кордону по території області скла-
дає 562,5 км.
Станом на 31.12.2008 року на території Сумської області прожи-
вало 5567 іноземців та осіб без громадянства. З них постійно про-
живають – 4196, тимчасово перебувають – 718 іноземців та осіб без
громадянства.
У Сумської області зареєстровано 18 іноземних товариств (ет-
нічних общин).
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На території Сумської області знаходяться 3 вищих навчаль-
них заклади, які мають ліцензії на навчання іноземних громадян:
Сумський державний університет, Українська академія банківської
справи, Сумський національний аграрний університет. Втім, на сьо-
годнішній день, студенти-іноземці з країн далекого зарубіжжя нав-
чаються лише в Сумському державному університеті.
Кількість іноземців, що навчаються на території Сумської об-
ласті – 653 особи, з них найбільше представлені студенти з таких
країн: Нігерія – 78, Сірія – 77, Китай – 55, Танзанія – 38, Пакис-
тан – 18.
Відносно членів та представників етнічних меншин, які прожи-
вають на території області, будь-яких злочинів у 2008 році зареєст-
ровано не було, кримінальні справи за фактами проявів расизму та
ксенофобії не порушувались і в провадженні не перебувають.
На виконання Плану невідкладних заходів МВС України від
21.05.2008 № 9041/Лц щодо боротьби зі злочинами, учиненими від-
носно іноземців, у тому числі на ґрунті расових проявів і ксенофобії,
УМВС області розроблено відповідний План заходів від 10.06.2008
№ 21/1-1375.
Крім цього, розпорядженням керівництва УМВС від 11.02.2008
№ 6/753 створено постійно діючу робочу групу з питань взаємодії з
громадськими об’єднаннями національних меншин.
Для налагодження взаємодії з представниками етнічних мен-
шин, а також з метою покращення оперативної обстановки та ак-
тивізації роботи в даному напрямку, запобігання правопорушень на
расовому чи національному ґрунті, керівництвом УМВС України в
Сумській області, керівникам галузевих служб та керівникам міськ- і
райвідділів області була направлена вказівка № 3\5579 від 31.10.2007
«Щодо організації і проведення зустрічей з активами діаспор і зем-
ляцтв». В ході виконання даної вказівки, з представниками етнічних
спільнот обговорювалися питання їхнього захисту від проявів екс-
тремістського руху.
Під час проведення робочих зустрічей керівництва УМВС та
УСБУ в області проводилось напрацювання взаємодії при виник-
ненні конфліктних ситуацій, пов’язаних з расизмом, ксенофобією,
роботі з етнічними діаспорами, ультраправами, екстремістськими та
культурно-релігійними громадськими організаціями.
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Помічником Міністра МВС з прав людини по Сумській області
Л.О. Гемою 06.10.2008 року було проведено семінар на тему «Захист
громадян від проявів расизму і дискримінації» для дільничних інс-
пекторів міліції та працівників кримінального розшуку Сумсько-
го міськвідділу, Сумського райвідділу, Зарічного та Ковпаківського
відділів міліції.
Відсутність в області спеціалізованого приймальника-розподіль-
ника для затриманих нелегальних мігрантів створює велику пробле-
му: їх нема де утримувати до моменту видворення за межі України.
Прояви ксенофобних дій на расистському
або етнічному ґрунті

1. У березні 2008 р. в Харкові була спроба напасти на громадя-
нина Нігерії. За ним ішли молоді люди, 6-7 чоловік, і почали гово-
рити: «чорномазий», іди сюди, що ти отут робиш, й інші неприємні
речі. Він зайшов у супермаркет, переслідувачі – за ним. Прийшли
охоронці й пообіцяли викликати міліцію. Ті молодики постояли, по-
лаялися, але згодом пішли. («Страх перед чужим или чужой страх?»,
http://www.objectiv.tv/gazeta/14_(370)/1138.html).
2. 16 березня 2008 року біля міських харківських шкіл № 110
та № 170 (вул. Гастело, 9/12) відбулась сварка між групою з 30 осіб
15-17 років та учнями школи № 110. Працівниками Київського РВ
Харківського міського управління сварка громадян була припинена.
В указаних подіях не було зафіксовано складу злочину. За інформа-
цією очевидців, які зверталися до «Харківської правозахисної гру-
пи», під час цих подій молодики, що започаткували сварку, вигуку-
вали антисемітські гасла.
3. 30 березня, близько 18.30, в Харкові, біля станції метро «Іс-
торичний музей», громадянин України К., перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, побив раніше йому невідомих іноземних
громадян Н. та Є. За свідченнями потерпілих, на них безпричинно
напав молодик у камуфляжному одязі та високих черевиках. Коли
його затримали міліціонери, він пояснив свої дії тим, що «негативно
відноситься до осіб неслов’янської національності», тому, «побачивши
араба та негра, вирішив їх побити». Прокуратурою Дзержинського
району м. Харкова К. пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 296 КК
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України – хуліганство. (В розпорядженні ХПГ є копія відповідного документу).
4. 12 квітня, у центрі Харкова відбувся смолоскиповий хід пред-
ставників організації «Патріот України». Близько 100 чоловік запа-
лили вогні «на честь пам’яті героїв Коліївщини» та на знак протесту
заселення країни іммігрантами. «Патріоти» зібралися на площі Рози
Люксембург, звідки із запаленими смолоскипами пройшли до Мо-
лодіжного парку. Вони вигукували гасла: «Пам’ятай, чужинець, тут
господар українець!», «Іммігранти, геть додому!», «Біла людина – ве-
лика Україна!». Варто відзначити, що на площі Рози Люксембург у
них виник конфлікт із правоохоронними органами. «Патріоти» за-
жадали від міліціонерів перекрити рух по вул. Сумській, щоб «авто-
мобілі не заважали». Правоохоронці відмовили, мотивуючи це тим,
що перекриття центральної вулиці паралізує окраїнні райони міста
(Как «патриоты» с факелами на эмигрантов ходили. http://www.dozor.
kharkov.ua/city/1015631.html).
5. В квітні-червні ХПГ провела анкетування іноземних студен-
тів, що мешкають у Харкові, яке виявило певні тенденції етнічного
профайлінгу, який застосовують працівники міліції по відношенню
до іноземних громадян. Хоча, такі дії, згідно з результатами опиту-
вання, викликані скоріше корупційними мотивами, ніж расовими
забобонами правоохоронців (Многие люди думают, что это нормально, www.khpg.org/index.php?id=1215648060).
6. 23 червня у Харкові було скоєно черговий акт вандалізму що-
до символів української державності: розбито і знищено меморіальну
дошку Патріарху Української Греко-Католицької церкви Йосифу Cлі-
пому. Ця дошка була встановлена у серпні 2005 року на будинку ко-
лишньої пересильної в’язниці («Тюремний замок») за адресою: Харків,
вул. Маліновського, 5. Тепер у цьому будинку розміщуються підрозді-
ли міліції Ленінського району м. Харкова. (Заява щодо серійних актів
вандалізму, http://maidan.org.ua/static/news/2007/1214397281.html).
7. 28 червня близько 80 радикальних націоналістів з Харкова,
Полтави, Конотопа та Донецька пройшли зі смолоскипами по ву-
лиці Цілиноградській у Харкові, біля студентських гуртожитків, в
яких проживають іноземні студенти. Під час ходи її учасники вигу-
кували расистські гасла. (Как иностранцам живется в Харькове?
http://www.vecherniy.kharkov.ua/archive_ paper/?y=2008&m=&n=76).
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В цей день «соціал-націоналісти показали всім іншим, за ким є
майбутнє».
8. 13 липня в Полтаві невідомі облили фарбою два пам’ятних
знака, розташованих поруч в парку по вулиці Сінній, – «Скорботної
Матері» та на Братській могилі жертв фашизму – «Пам’ятний знак
Голокосту». Як повідомила 15 липня Інформаційна агенція «Пол-
тава-Інформ», на пам’ятних знаках вандалами було зображено фар-
бою українську національну символіку та образливі слова відносно
представників деяких національностей (Вандалы осквернили памятник в Полтаве. http://poltava.info/news/poltava/item/2008/07/15/10-0453/Vandaly-oskvernili-pamjatniki-v-Poltave.htm).
9. 23 липня в Харкові, у Молодіжному парку по вул. Артема, 50А, білою фарбою забруднений пам’ятний знак «Воїнам Української
Повстанської армії». (За інформацією ГУМВСУ в Харківській області).
10. 25 липня у підземному переході залізничної станції Харків
прапорщик міліції О. затримав для перевірки документів громадя-
нина України Вячеслава Манукяна. На вимогу Вячеслава пояснити,
в якому правопорушенні його підозрюють, міліціонер заявив: «Я хочу перевірити ваші документи, тому що ви – особа кавказької національності!» Обурений Манукян звернувся 11 серпня зі скаргою до
помічника Міністра МВС з прав людини Ю.В. Чумака. За звернен-
ням громадянина Манукяна В.І. була проведена особиста зустріч
помічника Міністра з керівництвом лінійного управління міліції
на Південній залізниці, ініційоване службове розслідування. За ре-
зультатами розгляду працівнику міліції, що повів себе у спілкуванні
з Манукяном нетактовно, було оголошено громадський осуд.
11. На початку серпня пам’ятна дошка кардиналу Української
Греко-Католицької Церкви Йосипу Сліпому у Харкові знову стала
жертвою вандалізму. Як повідомила 7 серпня Харківська крайова
організація «СУМ», пам’ятна дошка була облита червоною фарбою.
Нагадаємо, що ця пам’ятка була розбита групою пенсіонерів на чолі
з депутатом облради Тищенко 23 червня 2008 року. 31 червня була
встановлена нова дошка, точна копія старої. Організатори акту ван-
далізму не понесли ніякого покарання (було лише адміністративне
провадження), тому, очевидно, й облили дошку фарбою (Безкарні
акти вандалізму. http://cym.org.ua/tmp/080807143133N.html).
12. 26 серпня відносно співробітників Глухівської митниці в
Сумській області було порушено кримінальну справу за статтею
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«перевищення службових повноважень». Кілька місяців тому спів-
робітники митниці прийняли на зберігання 174 єврейські релігійні
книги (Тора та молитвеники), що надійшли з Росії в дар синагозі
Сум. Митники розцінили вантаж як товар, на який не були спла-
чені митні збори. Спочатку книги були направлені на реалізацію,
проте незабаром повернені на митницю як нереалізовані. Тоді мит-
ники ухвалили рішення про утилізацію книг і спалили їх, замість
того, щоб безкоштовно передати Всеукраїнському конгресу іудей-
ських релігійних громад (Украинских таможенников обвиняют в сожжении 174 иудейских книг. http://www.interfax-religion.ru/?act= news&
div=26203).
13. Протягом 2008 року на будівлях, розташованих на централь-
них вулицях Харкова, біля залізничного вокзалу та у парках неод-
норазово з’являлися ксенофобські написи на кшталт: «Пам’ятай, чу-
жинець, тут панує українець!», «Залишайся білим!», «Хачі, вбирай-
тесь геть додому!», «Україна – для українців» тощо. Відповідальність
за ці вчинки ніхто на себе не взяв, втім, з огляду на організований
характер таких дій, можна зробити висновок, що мова йде не про
звичайне хуліганство (Страх перед чужим или чужой страх? http://
www.objectiv.tv/gazeta/14_(370)/1138.html). Див. фото:
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14. Вночі 30 жовтня неонацистською символікою було розписа-
но пам’ятник Леніну на площі Свободи у Харкові. На ньому були
написані антисемітські заклики, гасло «Слава соціал-націоналізму»
та рунічний символ: колись таку ж емблему, тільки перевернуту,
використовувала танкова дивізія СС «Дас Райх». Представники ор-
ганізації «Патріот України» повідомили «МедіаПорту», що це дійсно
їх символіка, і вони дійсно дотримуються ідей соціал-націоналізму,
але Леніна не займали. «Хоча й не засуджують подібні акції». (Как
спасатели памятник Ленину спасали http://www.mediaport.ua/news/city/
57834).
15. Протягом 2008 року точилися навколополітичні скандали,
пов’язані зі встановленим у Молодіжному парку Харкова пам’ятним
знаком на честь вояків УПА, що перетворився на справжній «ка-
мінь спотикання» у місцевому протистоянні. Харківська міська
рада своїм рішенням від 16.04.2008 р. № 748 скасувала рішення
виконавчого комітету міської ради від 30.09.1992 року № 371 про
надання згоди на встановлення пам’ятного знаку на честь 50-річ-
чя УПА у Молодіжному парку міста Харкова. Відповідні рішення
ухвалили Харківська обласна та Київська районна у місті Харкові
ради. А 30 грудня 2008 року харківський міський голова М.М. Доб-
кін спрямував листа мерові Івано-Франківська В.А. Анушкевичусу
«з проханням прийняти на зберігання на території Івано-Франківська
вищезгаданий пам’ятний знак (камінь) на честь 50-річчя УПА» (Лист
міському голові міста Івано-Франківська Анушкевичусу В.А. з приводу
прийняття на зберігання на території Івано-Франківська пам’ятного
знаку на честь вояків УПА. http://www.city.kharkov.ua/?page=docs/show
doc.php&id=4391).
16. 24 січня 2009 року на площі Свободи у Харкові було прове-
дено мітинг на підтримку арабського народу Палестини. Але «тривожним сигналом для чужинців став величезний банер з Ідеєю Nації,
який закликав арабів їхати додому. Банер з’явився на найбільшій будівлі
площі у розпал мітингу (через довгий і складний шлях відходу з даху
будівлі, міліції вдалося затримати двох патріотів). Після чужинської
демонстрації невблаганна українська вулиця продемонструвала арабам,
що не варто нахабно розгулювати містом, демонструючи зневагу до
нашої Nації та Батьківщини, тим більше, коли поряд ходить так багато невідомих патріотів» (так хизуються своїми «подвигами» на сайті
«ПУ»). Див. фото:
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17. В період з 25 по 27 січня 2009 року в м. Лозова Харківської
обл., в парку «Перемога», поблизу міського Палацу культури, невідо-
мі зрізали металеву конструкцію у вигляді хреста, звареного з мета-
левих труб, із написом «Героям України 1917-1925». (За інформацією
ГУМВСУ в Харківській області).
18. Протягом 2008 року – на початку 2009 року в вагонах хар-
ківського метрополітену невстановленими особами постійно розкле-
ювалися наліпки мігрантофобського змісту, з контактними даними
організації «Патріот України». Див. фото (на стор. 106).
Вияви «мови ворожнечі»

1. У січні голова Харківської обласної ради (на сьогоднішній
день – вже колишній) Василь Салигін привітав своїх колег-депутатів
побажанням: «Щоб у цьому Новому році ви ніколи не чули слово «Шалом»
у сесійній залі». Представництво Центру Сімона Візенталя в Європі
навіть звернулося до Віктора Януковича з вимогою виключити В. Са-
лигіна з лав Партії регіонів. Ця заява була розповсюджена 19 січня 2008
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року. (Правозахисники просять виключити з Партії регіонів голову
Харківської облради, http://human-rights.unian.net/ukr/ detail/186950).
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2. Організацією «Патріот України» протягом року розповсюд-
жувались брошури «Український соціальний націоналізм» і «Со-
ціал-націоналістичний рух та його основні завдання», напівлегально
видані у 2007 р. Обидва «твори» носять відверто расистський, не-
офашистський характер.
3. Газета «Новый стиль» у своєму № 6 (55) в березні 2008 р. роз-
містила статтю «Украинские гастроли «гордых сыновей Кавказа».
На думку її автора, «большое количество преступлений, совершенных
представителями разных национальностей Кавказа и Закавказья в
Слобожанщине, дает повод харьковчанам и жителям области, а особенно – правоохранителям относиться с вполне понятной и простительной настороженностью и к абсолютно законопослушным людям с
характерной внешностью уроженцев юга» (http://www.noviystil.com.ua/
statya78.html).
4. Прикладом прояву «м’якої форми» мови ворожнечі може слу-
гувати матеріал «Националистическая организация «Патриоты Ук-
раины» отметила 240 лет со дня начала Колиивщины» (http://www.
objectiv.tv/140408/14366.html), що містить цитування явно ксенофоб-
ських висловлювань членів «Патріоту України» на зразок: «ми зараз
можемо бачити те, що араби, в’єтнамці, просто ґвалтують українських дівчат серед нашого міста, влада на це нічого не робить», без
редакційного коментарю чи іншої полеміки, що розмежовує позиції
автора та осіб, в яких брали інтерв’ю.
5. Іноді зазначення національності особи, що підозрюється у
скоєнні злочину, допускав і Центр зв’язків з громадськістю ГУМВСУ
в Харківській області. Так, було розміщено повідомлення: «Праців-
ники міліції затримали двох жінок циганської національності, які
шахрайським шляхом заволодівали грошима та майном у громадян
Харківської області». Звісно, що цю «новину» розповсюдили потім
численні ЗМІ Харківщини (http://www.police.kharkov.com/inside.php?
action=cgz&id=859).
Зауважимо, що після зміни керівництва відділу зв’язків з гро-
мадськістю ГУМВС та прийняття Громадською радою при ГУМВС
України в Харківській області з питань забезпечення прав людини рі-
шення щодо недопущення зазначення етнічного походження правопо-
рушників, випадки, подібні вищенаведеному, більше не фіксувалися.
6. Харківська газета «Новая демократия» регулярно вміщує стат-
ті, в яких чітко простежується думка про те, що борці за незалеж-
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ність України за усіх часів тісно пов’язані з такими ганебними яви-
щами, як антисемітизм, пособництво фашизму тощо. Не зважаючи
на те, що частина з цих матеріалів дійсно мають під собою факто-
логічне підґрунтя, такий підхід є виразно тенденційним та, можли-
во, спрямований на розпалювання українофобських настроїв. (Див.,
наприклад, «Бантустан для укров-свидомитов» http://ndgazeta.org.ua/
statji.php?n=1750, «Национальная идея с немецким акцентом и ко-
ричневым душком» http://ndgazeta.org.ua/statji.php?n=1911, «Фашист-
ские сети» в политике США и миссия жены Ющенко – Катерины
Чумаченко: комментарии к книге Белланта Расса» http://ndgazeta.
org.ua/statji.php?n=2671, «Федор Яковлев: «В специфическом галиц-
ко-украинском формате возрождается... фашизм!» http://ndgazeta.org.
ua/statji.php?n=2320).
7. Інформаційний сайт «Городской дозор» (www.dozor.in.ua) опуб-
лікував матеріал з промовистою назвою «Вьетнамцы хотят превратить
харьковский поселок в болото?», в якому значиться, що «жителі селища Хвилинка вже четвертий рік піддаються активному пресингу з боку
харківської в’єтнамської общини. На орендованому шматочку землі представники общини планують будівництво бази відпочинку, не турбуючись
про сумні наслідки таких дій для своїх мимовільних сусідів». Без жодних
змін та коментарів цю інформацію оприлюднила 24 грудня 2008 року
«Сеть экстренного оповещения» (http://rez.com.ua/?news=34102).
Рекомендації

Для оздоровлення ситуації можна запропонувати низку конк-
ретних дій:
♦ заборонити згадування національності злочинців у статис-
тичних даних як інформації, що не стосується самого злочину. Це
стосується насамперед Центрів громадських зв’язків МВС України
та ЗМІ;
♦ Національній раді з питань телебачення і радіомовлення
більш жорстко вимагати від телеканалів та радіостанцій дотримання
неупередженого ставлення до інформації, що стосується випадків
висвітлення життя та діяльності представників інших держав або
громадян України неслов’янського походження;
♦ національним меншинам активізувати, а місцевій владі спри
яти їм у цьому, інтеграцію в місцеві громади, що призведе до змен-
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шення ізоляції з боку корінного населення. З цією метою створити
програми національного та регіонального рівнів щодо інтеграції іно-
земців із залученням до цього процесу державних органів, органів
місцевого самоврядування та організацій, що представляють інтере-
си іноземних громад в Україні;
♦ офіційним органам публічно визнавати серйозність пробле-
ми та виступати на всіх рівнях проти будь-яких проявів расизму та
ксенофобії;
♦ забезпечити підвищення обізнаності співробітників міліції
та інших державних органів з переліком документів, які є підставою
перебування іноземця на території України;
♦ забезпечити на всіх рівнях виховання та навчання у держав-
них та приватних структурах, дотримання принципів людської гід-
ності та поваги до всіх націй та народностей. Для цього впровади-
ти додаткове навчання вчителів та інших робітників шкіл з метою
ліквідації негативних стереотипів і расистських упереджень та фор-
мування етнічної толерантності .
Доцільно запропонувати обласним управлінням освіти та на-
уки, керівництву навчальних закладів, студентами яких є іноземні
громадяни, проведення регулярних зустрічей, налагодження плідної
співпраці між працівниками міліції та представниками студентсь-
ких земляцтв іноземних студентів.
Потрібно проводити профілактичну роботу серед студентів нав-
чальних закладів та старшокласників загальноосвітніх шкіл з метою
пояснення неприйнятності расової ідеології, яку сповідують нефор-
мальні молодіжні організації типу «скінхеди», з роз’ясненням міри
відповідальності за вчинення злочинів насильницького характеру
відносно іноземних громадян.
Проводити постійний аналіз рівня толерантності у відносинах
між мігрантами і приймаючим середовищем, що надасть змогу на
основі його результатів розробляти заходи регіональної політики по
відношенні до конкретних груп мігрантів.
Ці рекомендації запозичені з видання: Кобзін Д.О., Шейко Р.В., Мартиненко О.А.,
Бєлоусов Ю.Л. Ксенофобія в контексті поліетнічності українського суспільства.
Результати соціологічного дослідження. – Харків, 2008. – 43 с. Доступно в Інтер-
неті за адресою: http://www.umdpl.info/index.php?id=1234945791


109

Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки

На законодавчому рівні треба уточнити кваліфікацію складу
злочину за статтею 161 Кримінального кодексу, а також ввести нор-
ми, які передбачають цивільно-правову та адміністративну відпові-
дальність за дії, спрямовані на дискримінацію окремих осіб і верств
населення.
Міжетнічні і міжрелігійні прояви насильства, які, подібно до
пожежі, спалахують скрізь в світі, свідчать про те, що юридичні за-
ходи тут недостатні. Необхідно мати інтелектуальну і етичну стра-
тегію. Без неї не можна поколивати расистський менталітет. Вона
повинна торкнутися історичної і культурної основи расизму, мобілі-
зувати громадську думку проти расистських формулювань, маніпу-
лювання ними в середовищі політиків, клішування їх у ЗМІ. Вона
повинна визнавати культурну, етнічну і релігійну різноманітність як
основу діалогу і на регіональному, і на національному, рівнях.
Для викорчовування ідеології расизму необхідне глибоке, «архе-
ологічне» вивчення головних причин расизму. Ідеї боротьби з расиз-
мом повинні розповсюджуватися тими ж шляхами, що і сам расизм.
Це політика, релігія, освіта, ЗМІ, – все для того, щоб вони укоріня-
лися в думках людей.
А діяльність правозахисної спільноти з розповсюдження інфор-
мації про результати моніторингу, публічне засудження ксенофобії і
дискримінації в поєднанні з правовим захистом постраждалих лю-
дей мають стати критично значущим важелем для зменшення ксе-
нофобії в Україні.



Расизм меняет обличье. http://typo38.unesco.org/ru/cour-10-20080/cour-10-200830.html
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Моніторинг випадків расизму та ксенофобії
у Галичині за період 01.2008 – 09.2008
Моніторинг включає в себе виявлення «промов ненависті» в дру-
кованих та електронних ЗМІ, в тому числі, в Інтернеті, та фікса-
цію виявів ксенофобних дій на расистському або етнічному ґрунті,
а також реакцію органів влади на ці дії, зокрема, правоохоронних
органів.
Загальна ситуація щодо проявів расизму та ксенофобії
у Західній Україні

Місцеві громади доволі ліберально ставляться до існування і
розвитку іммігрантських спільнот і національних меншин. Слід,
однак, зауважити, що Західна Україна вирізняється історичною тяг-
лістю співіснування на одній території кількох етносів зі своїми
культурними, релігійним, звичаєвими і мовними особливостями.
Це, з одного боку, дало змогу за тривалий час співжиття виробити
певні навики толерантного ставлення один до одного, а, з іншого
боку, створило «задавнені», історично обумовлені негативні стерео-
типи щодо представників інших національностей, які у той чи ін-
ший спосіб реанімуються уже у сучасному суспільстві. Не рідко во-
ни стають політичним інструментом у руках різних політичних сил
і створюють штучне напруження, не підкріплене насправді жодни-
ми суспільними явищами чи тенденціями. Як приклад може слу-
жити регулярний конфлікт, спровокований вандалізмом щодо пог-
руддя Пушкіна на будівлі Російського культурного центру у Львові.
Так звані вандали періодично обливають фарбою або розбивають


Цей підрозділ написаний Іриною Магдиш, Незалежний культурологічний жур-
нал «Ї».
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погруддя, що одразу викликає бурхливу, політичну реакцію з боку
Російського товариства. Періодичність і заполітизованість явища
свідчить про зацікавлення і радикальних представників російсь-
кого товариства і представників певних радикальних націоналіс-
тичних українських організацій саме у такому розвитку подій. Не
виключений і провокативний характер події, коли «винуватцем» і
«жертвою» насправді є одна і та ж організація. У самому ж сус-
пільстві, серед мешканців Львова і Галичини події такого ґатунку
не викликають бурхливої реакції, а носять маргінальний характер.
І українці, і росіяни, які не втягнуті у ці політичні ігри, сприйма-
ють це як чергову політичну маніпуляцію і не схильні оцінювати це
як прояв ксенофобії чи расизму. Таку ж позицію зайняла і місцева
влада.
Таким же прикладом політизації «задавнених» етнічних сто-
сунків може послужити також історія із польськими військовими
похованнями на Личаківському цвинтарі, яка тривала понад два
роки (2002-2003 рр.) і у яку було втягнуто не тільки регіональ-
них, але і національних політичних і громадських діячів Польщі
і України. У вказаний же період певного загострення українськопольським етнічним стосункам надало впровадження Шенгенсь-
кого візового режиму на українсько-польському кордоні. Недо-
статня готовність обох сторін до запровадження більш жорстких
правил видачі віз і перетину кордону, не пропорційність свобо-
ди пересування (поляки можуть вільно перетинати український
кордон без віз, натомість українцям слід пройти непросту і неод-
нозначну візову процедуру, витративши при цьому чимало коштів)
спровокувала численні напруженості і недоброзичливе ставлення
переважно українців до поляків. Однак, з врегулюванням візової
процедури ця напруга повинна спадати, хоча загальна тенденція
до ускладнення перетину українсько-польського кордону власне
для українців навряд чи буде сприяти поширенню толерантності
і терпимості.
Подаючи історичне тло національних стосунків у Західній Ук-
раїні автори моніторингу прагнуть акцентувати на тих змінах, які
відбулися останнім часом у сфері міжнаціональних стосунків на
території Галичини. Аналіз електронних ЗМІ свідчить про те, що
змінилася пропорція у кількості негативних, ксенофобських вислов-
лювань щодо представників різних національних меншин Західної
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України. Найбільше таких випадків зафіксовано щодо представни-
ків ромської національності.
Аналіз загальної ситуації щодо проявів расизму і ксенофобії
у Західній Україні, факти, виявлені в процесі моніторингу, дають
підстави для такого узагальнення. Ситуація довкола тем расиз-
му і ксенофобії у Галичині штучно підігрівається як учасниками
внутрішньої політичної боротьби (переважно крайньо лівими або
крайньо правими силами), так і акторами зовнішнього впливу
(практично рівною мірою з боку східних і західних сусідів). Слід
зауважити, що незважаючи на нібито радикальні відмінності де-
кларованих політичних цілей цих сил, усі вони працюють на одну
мету: дестабілізація ситуації в Україні, провокація внутрішніх між-
національних і міжетнічних конфліктів, максимальне погіршення
«портрету» України у світі. Щодо зовнішніх сил, то таке накидання
насправді неіснуючих, або ж існуючих у незначному вимірі проблем
з ксенофобією і расизмом, з одного боку, полегшує завдання залу-
чення України до сфери постімперських впливів режиму сучасної
Росії, а, з іншого боку, служить ніби «виправданням» для країн ЄС
у їх політиці подвійних стандартів щодо України і ігнорування за-
зіхань російського режиму на політичну і економічну незалежність
України.
Вияви «мови ворожнечі»

Подаємо повідомлення Західної інформаційної корпорації (ZIK)
та інших електронних ЗМІ за період з 01.2008 до 02.2009 р. Західна
інформаційна корпорація є одним із найбільш рейтингових інтер-
нетних новинних агентств на Західній Україні, чия інформативна
сфера зачіпає також і Волинську область.
На нашу думку, прояви «мови ворожнечі» – це типовий вияв
радше нефаховості і неосвіченості представників ЗМІ, аніж вияв
ксенофобії чи расизму. Найчастіше некоректність виявляється у на-
звах матеріалів, що свідчить про «жовтизну» більшості засобів ма-
сової інформації, зокрема і електронних, і їх намагання привабити
читачів «гарячими заголовками». У переважній більшості злочини
носять кримінальний характер і не мають під собою жодних етніч-
них чи расових конфліктів, окрім штучно створених і спровокова-
них заголовком повідомлення. Ось типові приклади.
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«На Волині цигани побили і пограбували жінку»
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/06/19/140534

У Ківерцях двоє молодих хлопців ромської народності поби-
ли жінку. Як розповів начальник Ківерцівського РВ УМВС Ігор
Муковоз, потерпілу відразу доставили до лікарні з тілесними уш-
кодженнями. Під час оперативно-пошукових заходів працівники
міліції встановили осіб, причетних до нападу. Ними виявилися
18-річний Богдан та 20-річний Едуард. Обидва уже раніше були
судимі за крадіжки – тепер на них чекає суворіше покарання. Про
це повідомили 19 червня ЗІКу у ВЗГ УМВС України у Волинській
області.
44-річна жінка поверталася з весілля. При собі жінка мала су-
мочку та пакет із продуктами. Вона розповіла, що відчувала поза-
ду себе чиїсь кроки, однак не надала цьому жодного значення. Аж
зненацька до неї ззаду хтось підскочив та затулив рота рукою. На-
падники забрали золотий браслет, сережки, дві обручки, сумочку з
мобільним телефоном і грішми та вдарили ногою по голові. Також
не забули про пакет із горілкою та їжею.
Затримані спочатку відмовлялися давати свідчення, але таки
зізналися у скоєному. Про їхню причетність до нападу свідчив і той
факт, що у циган знайшли речі постраждалої. Однак вони стверджу-
ють, що і пальцем не чіпали жінки.
Порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального
кодексу України, згідно з якою на молодих людей чекає позбавлення
волі на строк не менший, ніж три роки.
«Бронзову дошку з місця загибелі Бруно Шульца
у Дрогобичі зірвав циган»
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/05/08/135510

Правоохоронці Львівщини затримали злодія, який вночі 7 трав-
ня, викрав пам’ятну бронзову дошку з місця загибелі Бруно Шульца
у Дрогобичі. Зловмисником виявився 21-річний мешканець Дрогоби-
ча, циган. Про це 8 травня, ЗІК повідомив ВЗГ ГУМВСУ у Львівсь-
кій області.
На ранок після скоєння крадіжки 21-річний правопорушник
одразу спробував здати табличку до одного з приймальних пунктів
металобрухту. Однак усіх працівників цих точок попередили. Тож,
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коли злодій прийшов здати бронзову плиту, в нього її не прийняли.
Запідозривши недобре, крадій утік, а працівники прийомного пун-
кту повідомили правоохоронців про цей випадок. Злочинця одразу
ж затримали. В його помешканні під час обшуку виявили бронзо-
ву дошку. Зараз вирішують питання про порушення проти злодія
кримінальної справи.
За даними ЗІКу, пам’ятна бронзова дошка, яку вдалося виявити
правоохоронцям, уже не підлягає відновленню, оскільки була розрі-
зана на сім дрібних частин. Одна з польських фундацій, яка свого
часу відливала цю плиту, зробить це ще раз. А сім дрібних кусочків
старої залишаться як пам’ять про людське варварство.
«У Ківерцях, пограбувавши жінку, цигани її ще й побили»
http://prosto.lutsk.ua/news/u-kivertsyakh-pograbuvavshizhinku-tsigani-ii-shche-i-pobili

Нещодавно у Ківерцях двоє молодих хлопців циганської народ-
ності скоїли злочин у місті Ківерцях, внаслідок якого постраждала
місцева жителька. Після опівночі до міліції надійшло повідомлення
про розбійний напад, під час якого побили жінку. Відразу було ак-
тивізовано особовий склад райвідділу та почалася робота над вста-
новленням обставин події, – повідомили 18 червня інтернет-видан-
ня «Волинська правда» у ВЗГ УМВС України у Волинській області.
«Наркозалежні перуть ромам шкарпетки та білизну. За дозу»
http://www.viche.lutsk.ua/view.php?art=2283

«...Ігор: – Деякі мої знайомі наркомани за куб ширки прали
носки та труси циганам, рубали дрова…
– Де в Луцьку купують наркотики?
Ігор: – Та купити їх можна будь-де. Вісімдесят відсотків продав-
ців наркотиків (бариги) – цигани. В Луцьку, Ківерцях, Рожищі знав
кожну точку, де можна було купити наркотик. Інколи барига сам
телефонував на мобільний, аби повідомити, що вже є товар.
Олег: – Зараз з ширкою в Луцьку напруження. Менти прикрили
багато точок. Але це було потрібно зробити ще у дев’яностих.
– Тобто ширку можна купити навіть в центрі Луцька?
Олег: – Зустрічі з баригами були і в парку, і в центрі, і в інших
мікрорайонах Луцька...»
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«Циганка вкрала у тернопільських пенсіонерів 15 тисяч»
http://vsim.com.ua/news/126194

«Молоду злодійку затримали на гарячому в одному із сіл Мо-
настириського району, а згодом проти неї порушили кримінальну
справу.
26-річна жителька Івано-Франківської області вже була судима
за схожий злочин, але покарання було умовним. Тепер вже сяде за
грати.
Цього ж разу циганку впіймали, можна сказати, на гарячому, –
розповів головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю облас-
ної міліції Петро Колісник. – Сталося так, що вона зайшла в по-
мешкання літніх людей з пропозицією купити в неї якісь речі. Була
не сама. Поки її компаньйони розмовляли з господарем, тим самим
відволікаючи чоловіка, злодійка проникла до кімнати.
Циганка нишпорила у хаті і швидко знайшла, де старенькі хо-
вали гроші – і валюту, і гривні. Вона вхопила валізу і втекла. У пе-
рерахунку на гривні циганка викрала в пенсіонерів майже 15 тисяч
гривень. Вкрадені гроші витратила на власні потреби.
Господарі, коли виявили пропажу, повідомили в міліцію. Пра-
воохоронці швидко злодійку. Проти неї вже порушена кримінальна
справа.»
У Статті під заголовком «Голова Тернопільської ОДА Ю. Чиж-
марь наживається на стихії»
ht t p://2 0 9.85.129.10 4/s ea rch?q=cache:UGZ lp8z yk I4J:h.u a/
story/123714/D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D
1%96%D0%BB%D1%8C+%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B
D%D0%B8&hl=en&ct=clnk&cd=11&client=opera
автор пише: «Відколи племінник Глави Президентського Сек-
ретаріату Віктора Балоги Юрій Чижмарь очолив Тернопільську об-
ласну державну адміністрацію в Тернопільській області почались
впроваджуватись циганські методи управління.
Циганський характер відобразився і під час ліквідації наслідків
стихії, що завдала значних збитків Тернопільській області. Чуйка
цигана не підвела, і аферист Ю. Чижмарь навіть не пішов у законну
відпустку.»
Закінчується стаття абзацом: «Таким чином, обласна державна
адміністрація могла зекономити близько 60 000 гривень, або ж ку-
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пити необхідне обладнання в подвійній кількості. Однак, цигансь-
кий менталітет голови Тернопільської ОДА Ю. Чижмаря дозволив в
черговий раз пограбувати державу та збагатити власну кишеню».
12.12.2008 11:40, http://www.zaxid.net/newsua/2008/12/12/114026/
24-річний азербайджанець зґвалтував львівську пенсіонерку

11 грудня до правоохоронців Сихівського райвідділу міліції Льво-
ва звернулася 57-річна львівська пенсіонерка, яка заявила про те, що
о 02.00 її зґвалтував невідомий, застосувавши фізичну силу, – пові-
домили ZAXID.NET в обласному управлінні міліції.
Затриманий та притягується до відповідальності 24-річний
уродженець Азербайджану, який тимчасово проживає у Львові, не-
працюючий.
22.01.2009, 12:08, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/01/22/166372
Волинських пенсіонерів обкрадають цигани

Учора до Іваничівського районного та Ковельського міського
відділків міліції надійшло два звернення подібного змісту від меш-
канців Волині похилого віку про те, що з їхнього помешкання неві-
домі особи викрали гроші. Про це сьогодні, 22 січня, власкора ЗІКу
повідомили у ВЗГ УМВС України у Волинській області.
21 січня до іваничівських правоохоронців надійшла заява Оль-
ги Г., 1938 р.н., жительки села Низкиничі про те, що особи цигансь-
кої народності з її будинку викрали гроші.
Згодом того ж дня із заявою до міліції звернувся ковельчанин
Петро К., 1927 р.н. Він розповів, що особи циганської народності з
його будинку вкрали гроші.
18.02.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/02/18/170145
На Волині циганка так «знімала порчу», що заодно ще вкрала
12 тис. грн.

Шахрайки ромської національності видурили у родини Шика-
люків, що мешкають в селі Сапогове Маневицького району, 12 тис.
грн. До хати циганки потрапили через довірливість старенької жін-
ки, яку вони переконали у «порчі на смерть», і яку циганки взялися
«знімати». Особливості «обряду» допомогли встановити і спіймати

117

Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки

шахрайку. Про це сьогодні, 18 лютого, власкора ЗІКу повідомили у
ВЗГ УМВС України у Волинській області.
Цигани приїхали до волинського села продавати різноманітні
речі: верхній одяг, ковдри, товари побутового вжитку. Коли Галина
Шикалюк відчинила двері двом жінкам, циганки не могли надяку-
ватися старенькій за доброту. Одна з них представилась цілителькою
Марією з Ковеля, яку, мовляв, сам Бог послав до цього дому. Ци-
ганки налякали бабусю тим, що на родину Шикалюків накладено
страшну порчу.
Старша з них попросила для проведення обряду зняття порчі
дати їй хустину, ікону, яйце та свячену воду. Циганка Раїса (так
насправді звали шахрайку) читала молитви, шепотіла незрозумілі
слова, а потім на хустку розбила яйце.
Налякана пенсіонерка не могла надякуватися: дала 20 гривень
та почала прощатися. Проте циганка розпорядилася, аби назавжди
позбутися лиха, бабуся має принести всі гроші, що є у домі. По-
боюючись за здоров’я своєї родини, старенька без вагань виконала
прохання шахрайки, віддавши їй 12 тисяч гривень, над якими шах-
райка провела «обряди», згодом повернула їх загорнутими у пакунок
і наказала зашити у подушку. Через деякий час старенька розшила
подушку та виявила, що пакунок був порожній.
Начальник відділення карного розшуку Маневицького РВ УМВС
України у Волинській області Олексій Лисюк розповідає, що пійма-
ти шахрая важко, оскільки він майже не залишає ніяких слідів та
доказів власної присутності. Однак у цій справі Раїса припустилася
помилки: залишила відбитки пальців на іконі. Міліціонери одразу
встановили особу шахрайки. Як з’ясувалось, 47-річна Раїса була урод-
женкою Сумської області, де проживала на момент затримання, і вже
притягувалася до кримінальної відповідальності за шахрайство.
27.11.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/11/27/159824
На Львівщині господар у своєму будинку вбив цигана

Учора, 26 листопада, о 19.20 у Золочiвський райвідділ міліції
надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що учора близь-
ко 19.00 у м. Золочеві виявлено труп невідомого мужчини. Про це
сьогодні, 27 листопада, ЗІК повідомили у ВГЗ ГУ МВС України у
Львівській області.
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Виїздом на місце події спеціальної оперативної групи встанов-
лено, що 26 листопада о 19.00 у м. Золочеві у житловому будинку,
який належить безробітному Б., 1973 р. н., виявлено труп мужчини
циганської національності віком 45 років з ознаками насильницької
смерті – дві колото-різані рани у ділянці шиї.
З місця події вилучено: 7 слідів відбитків пальців рук, пляшку
з під горілки «Пшенична», відрізок телефонного кабелю, 3 мішки з
плямами бурого кольору, куртку та подушку з плямами бурого коль-
ору та зіскоби бурого кольору зі стіни у кімнаті будинку.
Труп направлено в морг Золочівської РМЛ.
За злочин затриманий безробітний, раніше судимий, Б., 1973 р. н.,
який проживає у м. Золочів. У нього вилучено одяг зі слідами бурого
кольору.
СВ Золочівського РВ за цим фактом порушив кримінальну спра-
ву за ознаками ст. 115 ч. 1 КК України.
21.01.2009, http://www.zaxid.net/newsua/2009/1/21/120017/
На Львівщині румун збив пішохода на смерть і втік

У ніч на 21 січня в с. Солонка фура, якою керував громадянин
Румунії, скоїла наїзд на пішохода. Внаслідок цього пішохід загинув,
водій втік з місця аварії. Про це ZAXID.NET повідомила речник
УДАІ УМВС України у Львівській області Світлана Добровольська.
«Водія затримано», – поінформувала С. Добровольська.
01.10.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/11/04/156497
Українець та узбек обчистили будинок на Буковині
та вивезли пограбоване на викраденому авто

Двоє зловмисників 30 вересня у селі Керстенці Хотинського
району пограбували будинок 46-річної місцевої мешканки, а пог-
рабоване вивезли на автомашині власника будинку, яку взяли у га-
ражі. Грабіжниками виявилися 22-річний чернівчанин та 31-річний
громадянина Узбекистану. Про це сьогодні, 4 листопада, власкору
ЗІКу повідомили у ЦЗГ УМВС у Чернівецькій області.
Грабіжники проникли до будинку 46-річної жительки у селі
Керстенці, знявши скло з вхідних дверей. З будинку вони винесли
телевізор «Самсунг» та відеокамеру «Панасонік» вартістю 1 300 гри-
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вень. Знайшовши в будинку ключі від авто, вони залізли в гараж та
вивезли награбоване на автомобілі «Ауді-100» власника будинку.
За скоєння цього злочину затримано 22-річного чернівчанина
та 31-річного громадянина Узбекистану. Автомобіль вилучений та
поміщений на штрафмайданчик райвідділу міліції.
10.11.2008 17:52, http://www.zaxid.net/newsua/2008/11/10/175238/
В Івано-Франківську почастішали бійки за участі іноземних
студентів

В Івано-Франківську почастішали бійки за участі іноземних сту-
дентів. Про це 10 листопада на прес-конференції заявив голова ГО
«Поклик нації» Тарас Боднар. За його словами, особливо агресивно
ведуть себе студенти з Близького Сходу: Сирії, Лівану та Королівства
Йорданії. Не рідко бійки за їх участю, каже Боднар, відбуваються
із використанням пневматичної та холодної зброї. Афроамериканці
та корейці поводять себе більш дружелюбно, – повідомив власкор
ZAXID.NET в Івано-Франківську.
Водночас Тарас Боднар переконаний, що зухвалість іноземних
студентів та їх правопорушення виникають через надмірне вживан-
ня алкоголю та легких наркотиків. За це, стверджує Боднар, у ба-
гатьох країнах, звідки приїхали навчатися студенти, карають до 2-х
років ув’язнення в тюрмі, за зґвалтування – до 10 років позбавлення
волі.
Також, стверджує Боднар, студенти з Близького Сходу грішать
нахабним ставленням до українських студенток та жінок, які викла-
дають у ВИШах. Усі їх скарги, говорить Боднар, зупиняються на
рівні керівників ВИШів, де навчаються іноземні студенти. Ректорам
не вигідно карати іноземців, бо ті за навчання платять валютою.
Відтак, єдиний вихід зупинити стрімкий ріст правопорушень, скоє-
них іноземними студентами, – це скликати круглий стіл за участю
представників влади, журналістів, викладачів ВИШів та представ-
ників студентської молоді, аби разом знайти спільну мову і віднайти
порозуміння.
Адже негідна поведінка іноземців, стверджує Тарас Боднар, не
лише спричиняє ріст злочинності на Прикарпатті, але й збільшує
кількість венеричних захворювань та швидкий ріст СНІДу.
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30.10.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/10/30/155781
У Чернівцях спіймали двох крадіїв – грузин

Двох громадян Грузії, яких підозрюють у обкраданні автомо-
білів затримали у Чернівцях. Про це ЗІК повідомили у ЦЗГ УМВС
у Чернівецькій області.
28-річний чернівчанин повідомив правоохоронців, що на пе-
рехресті вулиць Головна-Герцена обласного центру невідомий через
незачинені двері проник в його автомобіль «Мітцубісі» і викрав мо-
більний телефон «Нокіа – 8800» вартістю 7000 гривень.
За скоєне співробітники оперативно-пошукового відділення кар-
ного розшуку УМВС області затримали 26-річного та 27-річного гро-
мадян Грузії.
11.02.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/02/11/169158
На Рівненщині затримали агресивного грузина, який порізав
місцевого безробітного

У Гощанському районі Рівненської області в результаті прове-
дення оперативно-розшукових заходів міліція затримала 25-річного
громадянина Грузії. Про це сьогодні, 11 лютого, власкора ЗІКу пові-
домили у прес-службі МВС.
Попередньо встановлено, що увечері 8 лютого на вулиці цього
району під час сварки, грузин завдав ножове поранення живота 39річному безробітному місцевому жителю.
Потерпілого госпіталізовано.
04.12.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/12/04/160755
На Буковині іноземні громадяни скоїли 57 злочинів,
три з яких особливо важкі

Іноземними громадянами за 11 місяців цього року на Буковині
скоєно 57 злочинів, три з яких особливо важкі, шість – важкі, де-
сять – середньої важкості та один невеликої важкості. Про це ЗІК
повідомили у СГЗ УМВС у Чернівецькій області.
З початку 2008 року на обліку у Чернівецькій області перебуває
2 885 іноземців, в т. ч. постійно проживаючих – 2 097, із них які навча-
ються – 450, працевлаштовані – 36, релігійних діячів – 13, біженців –
2, які прибули у службових справах – 56, у приватних справах – 231.
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В ході проведення оперативно-профілактичних заходів за 11 мі-
сяців цього року виявлено у 1,4 рази більше, ніж торік порушників
правил перебування іноземців в Україні (1 142 проти 800 за анало-
гічний період 2007 року), у 1,2 рази більше виявлено порушень з
боку громадян України, що не забезпечили своєчасну реєстрацію
іноземних громадян, яких вони запросили у приватних справах (363
проти 293).
Виявлено 257 та видворено за межі України 246 нелегальних
мігрантів, скорочено термін перебування в Україні 193 іноземцям.
Впродовж 11 місяців на території Буковини іноземними грома-
дянами скоєно 57 злочинів, три з яких особливо важкі, шість – важ-
кі, десять – середньої важкості та один невеликої важкості.
Прояви вандалізму
та інших ксенофобських дій

Повідомлення цього розділу є такими, які можна з бльшою віро-
гідністю, аніж, скажімо з розділу попереднього, кваліфікувати як
тривожні прояви ксенофобії і расизму. Хоча іноді, як у випадку з
«вандалізмом» у Чернівцях, з’являються спростування, і «вандалізм»
виявився спробою пошанування.
Яворівський Бабин Яр став пристановищем
для вандалів та контрабандистів
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/05/06/135257

Тисячі євреїв, здебільшого жінок, літніх людей та дітей, а також
радянських військовополонених, яких гітлерівці розстріляли впро-
довж 1941-1944 років, покояться під Піщаною горою, що біля Яво-
рова Львівської області. Масове поховання перетворено на суцільне
сміттєзвалище, понищено пам’ятник та розбито огорожу.
Тут у лісі, який розділяє міжнародну автотрасу Львів-Крако-
вець та Яворівський гарнізон, 12 років тому з ініціативи члена куль-
турно-просвітницького товариства імені Шолом-Алейхема Анатолія
Гальперіна та екс-представника Президента в Яворівському районі
Богдана Дудзяного було встановлено пам’ятник жертвам Голокосту
й Хрест радянським солдатам. Відбулися також перші й наразі єдині
за увесь час, що минув від Другої світової війни, релігійна панахида
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та мітинг-реквієм. Відтоді про це трагічне місце забули усі, окрім
вандалів та контрабандистів, котрі перепаковують тут цигарки й
горілку, а непотріб кидають просто на могилу.
До нинішнього 9 Травня цю могилу ніхто ще не впорядкував.
За словами старожилів Яворова, на Піщану гору фашисти в 1944му пригнали сотні дітей, стариків, жінок – близько тисячі євреїв
з Яворівщини, Немирівщини та Жовківщини, а також радянських
військовополонених. Дорогою тих, хто хотів втекти, зацьковували
вівчарками. Гітлерівці змушували нещасних руками викопувати
яму, в якій багатьох поховали живцем. Уцілілі очевидці згадують,
що могила стогнала і ворушилася усю ніч. Одну дівчинку яворівча-
нам таки вдалося врятувати: дитя витягнули з-під груди тіл, розко-
павши могилу.
У розмові з водієм автобуса власкор ЗІКу довідався, що від-
тинок дороги від Яворова до Новояворівська, де стається чимало
аварій, було втрамбовано піском, які будівельники брали саме з цієї
могили.«Ви б бачили стільки там було кісток та черепів…», – згадує
яворівець.
Довгі роки дружина офіцера з Яворова, психолог дитсадка Лари-
са Кольцова разом з сином-школярем та його однолітками приноси-
ли сюди квіти, закопувала вимиті дощем людські останки. однак ця
жінка потрапила під скорочення і була змушена виїхати за кордон
на заробітки.
Тепер Піщана гора, яку в народі охрестили «Яворівським Баби-
ним Яром», повністю заросла бур’янами.
Про те, що тут величезна могила, по якій гасають автомобілями,
на якій смажать шашлики, п’ють горілку, а пляшки розбивають об
пам’ятник безневинно розстріляним, – нагадує хіба що дощ, який
продовжує вимивати з піску людські кістки та черепи.
Вандалізм у Дрогобичі: з місця загибелі Бруно Шульца зникла
пам’ятна дошка
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/05/07/135348

Проти ночі 7 травня, у Дрогобичі викрали пам’ятну бронзову
дошку з місця загибелі всесвітньо відомого письменника й худож-
ника Бруно Шульца, – про це ЗІКУ повідомив журналіст Леонід
Гольберг.
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На місце пригоди прибув великий наряд правоохоронців на чолі
із начальником Дрогобицької міліції. Пошуки крадіїв розпочато за
припущенням, що декого із місцевих мешканців спокусив метал.
Однак голова Єврейської громади Дрогобича пан Карпін вважає цей
випадок вандалізму не просто полюванням за металом, який мож-
на здати на брухт, а оскверненням пам’яті Бруно Шульца тільки за
те, що він був євреєм. На цю думку його наштовхує і той факт, що
перед святом єврейської Пасхи невідомими особами було здійснено
пролом стіни на єврейському цвинтарі.
Нинішній акт вандалізму сприймається тим болісніше, що
вчинено його напередодні Третього міжнародного Шульцівського
фестивалю, який має розпочатися 26 травня. Другий міжнародний
Шульцівський фестиваль, ініційований Центром полоністики ім.
Ігоря Менька, залишив на пам’ять Дрогобичу меморіальну дошку,
вмонтовану півтора роки тому в тротуар на місці трагічної загибелі
Бруно Шульца від кулі гестапівця під час облави на євреїв у роки
Другої Світової війни.
Хулігани у Львові знищили єврейські надписи на фасаді
відреставрованого будинку, в якому бував Шолом Алейхем
http://www.vgolos.com.ua/freenews/7008.html

ЛЬВІВ, 29 ГРУДНЯ, PRESSTIME.COM.UA. – Сьогодні вночі
невідомі знищили єврейські надписи на фасаді відреставрованого бу-
динку у Львові за адресою вул. Котлярська, 8, в якому бував Шолом
Алейхем.
Про це PRESSTIME повідомив Євген Булавін, який від рестав-
рував фасад будинку за власні кошти.
«На фасаді будинку було багато малюнків, надписів, більшість
з них польською, на івриті був один стовпчик з малюнками, які ма-
ють історичну цінність. Ми це все зберегли, реставрували. Сьогодні
вночі саме надпис на івриті закидали масляною фарбою. Це було
зроблено навмисно», – розповів Булавін.
Булавін склав заяву у райвідділ міліції за фактом знищення фа-
саду.
Він повідомив, що у будинку по вул. Котлярській, 8 планується
відкриття кав’ярні.
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«Я звернувся в управління охорони історичного середовища.
Вони дали добро на збереження історичного вигляду фасаду. Півро-
ку йшли реставраційні роботи. Колір фасаду і надписи – все було
відновлено. Це єдиний будинок у Львові, фасад якого був повністю
реставрований у відповідності до 100 річної давності».
У будинку за адресою Котлярська, 1 свого часу два роки жив
єврейський письменник Шолом Алейхем (1859-1916). Булавін пере-
конаний, що пісенник бував у будинку № 8 по цій вулиці, адже саме
тут на початку ХХ ст. знаходилася найближча книгарня та кафе.
За свідченням експертів, напис на івриті на фасаді будинку на
вул. Котлярська, 8, був побутового змісту.
Так званий «єврейський погром» у Львові виявився звичайною
побутовою сваркою
http://portal.lviv.ua/news/2008/08/08/151314.html.

29 липня у Львові по вулиці Січових Стрільців сталися події, що,
з легкої руки деяких журналістів, охрестили «єврейським погромом».
Проте правоохоронні органи, провівши розслідування, не вбачають
у тому, що сталося, ані антисемітизму, ані криміналу. Те, що сталося
в будинку на Січових Стрільців 21, – звичайне хуліганство. Про це
повідомляє ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.
Зокрема, 4 серпня Інтернет-видання «Українська правда» опуб-
лікувала статтю власного кореспондента Польської Агенції Преси
в Україні Ярослава Юнка під назвою «Львівський погром», в якій
автор описує події у Львові 29 липня ц. р., під час яких нібито мав
місце погром Єврейського культурного центру.
За повідомленням Zaxid. Net правоохоронні органи подали за-
фіксований слідчими перебіг подій.
«Все власне почалось з того, що подружжя – пані Катерина
(імена змінені) та пан Костянтин, що мешкають в цьому будинку,
святкували своє повернення з відпочинку. Раптом чоловік побачив
у дворі трьох незнайомих дівчат та вирішив дізнатись в них мету
їхнього візиту. Його дружина, влаштувавшись на балконі другого
поверху, кричала в сторону невідомих візитерок образи.
Мешканка сусідньої квартири, в якій збирався молодіжний
культурний центр «Шалом-Хаверим», пані Олена, вийшла на кри-
ки сусідки... і одразу зіштовхнулась з паном Костянтином, що, за її
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словами, махав перед нею руками, щось кричав та вдарив у обличчя.
Захищаючи себе, хазяйка бризнула в очі агресивно налаштованому
чоловікові з газового балону та захлопнула двері. Той втратив рівно-
вагу та впав на сходи. Дружина пана Костянтина, побачивши, що її
чоловік лежить на землі, почала стукати в двері, за якими зникла
Олена, та кричати, щоб їй відкрили. Звісно, ніхто не відкрив. Тоді, не
придумавши нічого кращого, ображена жінка почала трощити вік-
на квартири. Доки Катерина втамовувала жагу помсти у битті скла,
пані Олена викликала керівника товариства пана Юрія. Той з’явився
за деякий час та спробував заспокоїти розгнівану жінку. Результату
це не дало, навпаки, як розповідає чоловік, вона кинулась на нього,
озброївшись кухонним ковшем. Жінка, до речі, це заперечує. В будьякому разі, захищаючи себе від розправи та неправомірної поведін-
ки пані Катерини, Юрій повалив жінку на землю, закрутив їй руки
та очікував приїзду міліції», – пояснюють правоохоронці.
Згідно з проведеним судово-медичним обстеженням, в цьому
«погромі» найбільше постраждали самі горе-нападники – в Костян-
тина зламані два ребра та синці на спині від падіння, а в Катери-
ни – тріщина променевої кістки та синці на руках, ногах та голові.
А от пану Юрію пощастило більше – на ньому медики ушкоджень
не виявили.
З матеріалами стосовно цієї події ознайомилася районна про-
куратура та прокурор особисто. Ними встановлено, що в діях пана
Костянтина та пані Катерини вбачаються ознаки адмінправопору-
шення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
8 серпня пана Костянтина та пані Катерину було притягнуто
до адміністративної відповідальності районним судом Галицького
району міста Львова та оштрафовано на 119 грн. кожного.
03.10.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/11/03/156271
У Чернівцях меморіал румунським воїнам ще не відкрили,
а вже осквернили

Невідомі зловмисники посеред дня на єврейському кладовищі у
Чернівцях зрушили з місця пам’ятник загиблим під час ІІ світової
війни румунським солдатам та пошкодили огорожу меморіалу. Про
це сьогодні, 3 листопада, власкору ЗІКу повідомив голова товариства
репресованих та політв’язнів «Голгофа» Петро Грігор.
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Товариство репресованих та політв’язнів «Голгофа» вимагає від
УСБУ та правоохоронців встановити та притягнути до відповідаль-
ності вандалів, що пошкодили меморіальний комплекс, де поховано
400 румунів, які були розстріляні у червні 1941 року, а також 695
солдат румунської армії, які загинули під час ІІ світової війни.
Зазначений меморіальний комплекс у Чернівцях був облаштова-
ний у цьому році силами Бюро Культу Героїв Румунії за фінансової
підтримки румунського уряду. Його урочисте відкриття заплановане
на кінець листопада цього року, але остаточна дата все ще узгоджується
на рівні МЗС України та Румунії. У церемонії планують взяти участь
Державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії Міхай
Гергіу, Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Траян
Лауренціу Христя та військовий аташе Румунії в Україні Раду Філіп.
04.11.2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/11/04/156482
Меморіал румунським героям у Чернівцях пошкодили
не вандали, а шанувальники

Директор історико-культурного заповідника «Кладовище на
вул. Зеленій» Анжела Ніколаєва спростувала заяву товариства реп-
ресованих та політв’язнів «Голгофа» про акт вандалізму на меморіалі
румунським героям у Чернівцях. Вона вважає, що пам’ятний знак та
огорожу на меморіалі, який ще не відкритий для доступу, пошкоди-
ли при спробі зробити покладання вінків та квітів. Про це сьогодні,
4 листопада, повідомляє власкор ЗІКу.
Як розповіла ЗІКу Анжела Ніколаєва, спорудження меморіалу
на місці поховання у Чернівцях 695 солдат румунської армії та 400
румун – мирних жителів, які загинули під час ІІ світової війни, ве-
деться за кошти румунської сторони і ще остаточно не завершено.
Відкриття меморіалу заплановане на кінець листопаду, а доступ
до нього ще закритий.
Представники румунського товариства дійсно зробили заяву про
те, що меморіал пошкоджено. На місце події були викликані право-
охоронці та представники румунської організації, яка опікується спо-
рудженням меморіалу. Встановлено, що пам’ятний знак трохи зсуну-
то та відігнуто огорожу, біля пам’ятного знаку був вінок і квіти.
Анжела Ніколаєва вважає, що ці ушкодження виникли при
спробі покласти до пам’ятного знаку вінок, оскільки він ще не був
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закріплений. На її думку, особи, які прийшли до меморіалу, не змог-
ли туди потрапити через зачинену огорожу і тому відхилили її, щоб
здійснити покладання.
Директор історико-культурного заповідника звернула увагу та-
кож на те, що пам’ятний знак та огорожу намагалися повернути на
місце, тоді як вандали до таких дій не вдаються.
Адміністрація кладовища запропонувала румунській організа-
ції, яка споруджує меморіал, забезпечити вільний до нього доступ.
14.01.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/01/14/165201
У Львові підрізали 17-річного єгиптянина,
який приїхав вчитися до медуніверситету

4 січня вночі у Львові на вул. Зеленій біля піцерії «Сан-Ремо»
невідомі особи підрізали 17-річного єгиптянина, учня підготовчих
курсів Львівського медуніверситету ім. Д. Галицького. Про це сьо-
годні, 14 січня, ЗІК повідомило джерело у правоохоронних органах.
Як повідомило джерело, неповнолітній єгиптянин разом із дво-
ма колегами – студентами старших курсів медуніверситету прогулю-
вався нічним містом. Приблизно о 4 год ночі у них виник конфлікт
із невстановленими особами старшого віку, під час якого єгиптянин
отримав ножове поранення у живіт і був госпіталізований.
На щастя, поранення не зачепило життєво важливих органів,
тому загрози життю хлопця немає.
Наразі за даним фактом триває слідство.
Убивство громадянина Нігерії у Львові

Це голосне убивство, учинене з особливою жорстокістю і на-
хабством, стало резонансною подією у Львові. Слідство наразі не
завершене і висновків щодо мотивації злочину наразі немає. Однак,
судячи із попередніх повідомлень у пресі, існували поважні сумніви
щодо расистського чи ксенофобського характеру злочину.
19.01.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/01/19/165725
У Щедрий вечір на вул. Підвальній у Львові зарізали нігерійця

Учора приблизно о 21 год. на вул. Підвальній у Львові підрізали
нігерійця. Від отриманих травм (йому перерізали горло) він помер.
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Про це сьогодні, 19 січня, ЗІК повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВСУ
у Львівській області Денис Харчук.
Як розповів Харчук, вбитий нігерієць 1984 року народження був
одружений, з 2001 року зареєстрований у Бузькому районі Львівської
області.
Трагедія сталася на Підвальній, 9, поблизу трамвайної зупинки
біля пам’ятника Івану Федорову.
Міліція проводить усі оперативно-розшукові дії з встановлення
вбивць.
20.02.2009. http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/02/20/170457
Знайшли ще двох свідків вбивства
у Львові 25-річного нігерійця

Міліціонери знайшли ще двох людей, які були очевидцями
вбивства 25-річного нігерійця, що сталося на вулиці Підвальній у
Львові. Про це сьогодні, 20 лютого, ЗІК повідомив начальник місь-
кого управління міліції Львова Ігор Цікало.
За словами головного міліціонера міста, всі райвідділи Львова,
всі патрулі мають фоторобот злочинця. Проте нікого конкретного,
хто був би причетний до вбивства, поки не вдалося затримати.
20.01.2009
Вбивство нігерійця у Львові сталося на очах у дівчини
та двох підлітків

Міліція просить зголоситися очевидців вбивства нігерійця, яке
сталося 18 січня у Львові. «Ми просимо відгукнутися очевидців
вбивства, яке сталося 18 січня о 19 год. 40 хв. Будь-які подробиці
просимо повідомити у Галицький райвідділ міліції міста Львова», –
про це сьогодні, 20 січня, у коментарі ЗІКу знову наголосив началь-
ник міського управління міліції Львова Ігор Цікало.
З його слів, зараз «очевидці є, але їх мало», зокрема у міліції є
дані про те, що у цей час на лавочці на зупинці сиділи двоє непов-
нолітніх хлопців та дівчина, на очах у яких сталося вбивство. Наразі
знайти та розпитати дітей не вдалося.
Цікало повідомив, що є певні напрацювання щодо підозрюва-
них, які оприлюднити їх він відмовився. Він лише зазначив, що
вбивця був один, версія, що це був скінхед – відпадає.
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Цікало розповів, що дана кримінальна справа є на контролі не
лише начальника ГУ МВСУ у Львівській області Василя Пісного, а
й на міністерському контролі, як і будь-яка справа стосовно інозем-
ців. Також про вбивство повідомили посольство Нігерії в Україні.
Зі слів начальника міського управління міліції, вбитий темно-
шкірий юнак був одружений з громадянкою України, мешканкою
села Андріївка Буського району, проте в селі вони не жили, а ви-
наймали квартиру у Львові. Подружжя виховувало двох дітей: одна
дитина дружини від першого шлюбу та мали спільну дитину – чо-
тирирічного хлопчика.
За що вбили нігерійця?
Юрій ОЛЕНЕЦЬ, «Новий погляд» / 23.01.2009 16:15
http://portal.lviv.ua/chronicle/2009/01/23/161554.html

Львівська міліція продовжує пошуки невідомого злочинця, який
неподалік пам’ятника Іванові Федорову на вулиці Підвальній убив
24-річного громадянина Нігерії. Упродовж останніх десяти років це
перший у Львові тяжкий злочин, скоєний проти чорношкірого. Пра-
воохоронці вже склали фоторобот убивці, опитали кількох свідків,
проте наразі не схильні вважати, що це справа рук доморощених
скінхедів.
– Поки що рано робити якісь висновки, – каже Ігор Цикало,
начальник львівського міського управління міліції. – Триває слідс-
тво. Ми, звісно, не виключаємо версії, що життя африканця позба-
вили з мотивів расової ненависті. Але, як свідчить практика, скін-
хеди діють групами, а не поодинці, як це сталося на Підвальній. Та
й одяг убивці, взуття, його зовнішній вигляд не підпадає під опис
скінхедів.
Темношкірий українець

Загиблий 24-річний нігерієць Слаудін Шефігу Аміду, як вдалося
з’ясувати «Погляду», в Україну приїхав у 2001 році. Спершу півроку
навчався на підготовчому відділенні Львівського медуніверситету,
потім стільки ж часу у «Львівській Політехніці». Однак згодом він
закинув науку і заробляв грою у футбол за різні сільські команди.
За вісім років перебування в Україні Слаудін Шефігу Аміду, схоже,
повністю адаптувався і почував себе тут як вдома – встиг одружи-
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тися з українкою і стати татом: він виховував одну дитину жінки від
першого шлюбу та спільну – чотирирічного хлопчика. Як пояснює
дружина загиблого, останнім часом її чоловік займався розповсюд-
женням парфумерної продукції, однак офіційно не був оформлений
на фірмі. Під час замаху Слаудін теж мав при собі товар, який узяв
для реалізації.
– Убивство сталося близько 10 години вечора, – розповідає Ігор
Цикало. – Нігерієць стояв із дівчиною, з якою познайомився за пів-
години до нещастя. Раптом до них підбіг молодий чоловік міцної
статури, віком 20-25 років та наніс іноземцеві поранення у гортань.
Потерпілий, не приходячи до тями, помер на місці події.
За словами начальника міської міліції, у них вже є певні напра-
цювання щодо підозрюваних, але з огляду на таємницю слідства,
відмовився їх оприлюднити.
На місці події у той момент було кілька людей, які на власні очі
бачили злочинця і описали його правоохоронцям. Слідчі, щоправда,
хотіли б іще поспілкуватися із двома неповнолітніми хлопцями та
дівчиною, що сиділи на лавочці поруч і, очевидно, встигли детально
розгледіти нападника.
Спонтанні прояви злоби

На думку правозахисників, Львів на відміну від Києва чи інших
обласних центрів вигідно відрізняється толерантним ставленням до
іноземців. У тому числі й до темношкірих.
– Я не пригадую випадку, щоби у Львові когось убили з ра-
систських мотивів, – каже Наталія Дульнєва, представник Міжна-
родної Амністії в Україні. – Бувало, що на вихідців з Африки, Азії
нападали, били. До нас часто звертаються темношкірі студенти та
біженці зі скаргами. Здебільшого це африканці, які чітко відрізня-
ються від слов’ян. Вони розповідали, що їм страшно виходити на
вулицю ввечері, особливо, коли в місті проходять футбольні матчі.
Але бояться вони не звичайних львів’ян, а угруповань: молодиків
у військових черевиках, які нападають зненацька з різних боків, і
потерпілий не знає, звідки очікувати удару. Діють вони в певних
місцях, наприклад, біля навчальних закладів, «Ляльки»... Але напа-
ди у Львові не є систематичними, як, наприклад, у Києві, тут вони,
радше, спонтанні.
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Африканці-хулігани

У сутичках з іноземцями, коли такі виникають, слід зауважити,
не завжди винними є українці. Нагадаємо, коли у квітні 2007 року
між львів’янами та студентами-нігерійцями біля нічного дискоклубу
«Метро» виникла кривава різанина, Личаківський суд, де розгляда-
ли цю кримінальну справу, визнав українців потерпілою стороною,
а двох нігерійців засудив за хуліганство. Конфлікт у нічному клубі
тоді виник начебто через дівчину. Коли львів’яни виходили на ву-
лицю, там їх чекало близько десяти нігерійців. У руках вони три-
мали розбиті пляшки з відбитим дном та складний ніж. Африканці
повалили на землю українців і почали їх бити. Одному львів’янину
пляшкою та ножем нападники нанесли шість колото-різаних пора-
нень. Інший потерпілий від трьох глибоких ножових ран знепритом-
нів. Коли на місце події приїхала міліція, нігерійці утекли. Опера-
тивникам вдалося затримати лише двох нападників.
Начальник львівської міліції Ігор Цикало теж пригадує цей ви-
падок. І не заперечує, що події дворічної давнини можуть мати щось
спільне із убивством на вулиці Підвальній. Принаймні і тут, і там
фігурують вихідці з однієї країни.
– Ми зараз підняли справу про різанину біля нічного дискоклу-
бу, – каже Ігор Цикало. – Вивчаємо її детально, щоб зрозуміти, чи
не переплітається вона із теперішнім убивством. На лаву підсудних
тоді потрапили не всі учасники конфлікту, двоє після бійки втекли
у Нігерію, п’ятьох осіб слідству не вдалося встановити. Ми тепер
дивимося і думаємо, чи не була то часом помста. Але, повторюю, що
це лише версія, яку треба уважно перевірити.
22.01.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/01/22/166374
У Львові на зупинці, де вбили нігерійця,
нема кому змити кров

У Львові на зупинці громадського транспорту біля пам’ятника
Іванові Федорову, на якій у Щедрий вечір 18 січня зарізали гро-
мадянина Нігерії, досі не змили кров. Там зараз горять 7 свічок та
з’явилися написи великими літерами «18.01 тут убили іноземця. На-
цисти». Про це сьогодні, 22 січня, повідомив ЗІК.
Зараз на зупинці усі, хто чекає на транспорт, та просто пере-
хожі обговорюють вбивство чорношкірої людини, а фотокори міс-
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цевих ЗМІ активно фіксують доказ бездіяльності міських комуналь-
них служб, які вже четвертий день не спромоглися прибрати місце
вбивства після роботи міліції.
У тому, що вдалося почути кореспонденту ЗІКу, переважають
вигуки: «Жах!, Страхіття!, Страшне!»
«Жах!.. Вбивати ні за що, ні про що… Якщо чорний, то що – не
людина!.. Вони ж нікого не чіпають», – сказав чоловік віком поза
50 років.
«Страшне!.. Бог створив людину – нехай собі живе», – ніби до-
повнила його старша бабця.
Ще інша жінка, побачивши багато засохлої на стінах зупинки
крові, запитала: «А що тут сталося?».
Звичайно, вбивство людини – це дико. Але дивно й інше, чи у
Львові дійсно нема кому змити людську кров на зупинці громадсь-
кого транспорту.
ЛЬВІВ, 23 СІЧНЯ, http://presstime.com.ua/news/view/31866.html
Навряд чи нігерійця у Львові вбили скінхеди – Баганець

— Прокурор Львівщини Олексій Баганець вважає, що громадя-
нина Нігерії у Львові вбив не скінхед
Про це прокурор сказав на прес-конференції сьогодні.
За його словами, три дні поспіль відбувалося опрацювання різ-
них версій щодо вбивства і його мотивів.
«Я не думаю, що вбивство громадянина Нігерії скоїло угрупу-
вання скінхедів – це лише одна з багатьох версій, і вона не є ос-
новною. Можу запевнити, що цей злочин буде розкрито», – сказав
Олексій Баганець.
Нагадаємо, що 18 січня ввечері на трамвайній зупинці по вул.
Підвальній, 9 невідома особа нанесла поранення в шию громадяни-
ну Нігерії (1984 р-н.), який не приходячи до тями, помер на місці
події.
Галицький райвідділ порушив кримінальну справу за фактом
вбивства і розшукує підозрюваного у вбивстві. Його прикмети: на
вигляд 20-25 років, міцної статури, обличчя овальне, волосся русяве.
Був одягнений в спортивну темно-коричневу куртку з оранжевими
вставками та шапку.
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Правоохоронці просять за винагороду повідомити за телефона-
ми 278-22-03, 278-20-69 або 02.
Міліція гарантує повну конфіденційність.
Дискусія на сайті Незалежного
інформаційно-аналітичного інтернет-видання
Zachid-net щодо антисемітизму
у Львові і Галичині

Дискусія була спровокована статтею історика Василя Расевича,
у якій він стверджував, що нововідкритий єврейський ресторан у
Львові експлуатує антисемітські настрої і ображає почуття євреїв.
Стаття викликала величезний сплеск не тільки коментарів під нею –
часто некоректних і діаметрально протилежних, але і появу кількох
статей на цю тематику. З огляду на об’єм матеріалів подаємо лінки,
під якими з ними можна ознайомитися:
http://www.zaxid.net/article/26930/
http://www.zaxid.net/article/27102/
http://www.zaxid.net/article/27123/
http://www.mignews.com/news/travel/world/281008_22440_27723.html
Оскільки виконавець моніторингу брала участь у дискусії і була
автором однієї із статей, де висловила свою суб’єктивну точку зору на
цю проблему, вважаю некоректним повторювати її у моніторингу.
Загострення національної нетерпимості
як результат запровадження Шенгенського
візового режиму на кордоні Україна-ЄС

Ця проблема залишається досить гострою і актуальною, що має
свої об’єктивні причини. Попри декларування спрощення візового
режиму насправді цей режим стає все більше і більше жорстким,
роблячи процедуру отримання (а у більшості випадків не-отриман-
ня) візи практично неможливою до виконання, а процес перетину
кордону з ЕС – принизливим, несправедливим і дискримінуючим.
Що, як зрозуміло, зовсім не сприяє розвитку добросусідських сто-
сунків між громадянами України і громадянами ЄС. Окрім того, не
вирішеною залишається проблема малого прикордонного руху, що
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ще більше поглиблює погану економічну ситуацію і настрої у депре-
сивних прикордонних регіонах Західної України.
Випускники програми ім. Лейна Кірклянда
(Польсько-американська фундація Свободи) протестують
проти зневажливого ставлення та недотримання
міжнародних домовленостей працівників Консульства
Республіки Польщі у Львові під час оформлення та видачі віз
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/06/27/141461

Про це йдеться в їхній заяві, яка надійшла на адресу ЗІКу.
Подаємо фрагменти заяви:
«Ми, випускники відомої у Польщі та країнах Східної Європи та
Кавказу стипендіальної Програми наукового стажування ім. Лейна
Кірклянда, що діє при польсько-американській комісії Фулбрайта
(Варшава, РП) і фінансується польсько-американською фундацією
Свободи (Варшава, РП), засновниками котрої є світового масштабу
лідери у політичній, громадській та науковій діяльності, заявляємо
про свою незгоду щодо відмови у наданні віз нашим колегам-кірк-
ляндистам і протестуємо проти зневажливого ставлення та непро-
фесійних дій працівників Консульства Республіки Польщі у Львові
під час оформлення та видачі віз для львівської групи випускників
програми ім. Лейна Кірклянда та вимагаємо службового розсліду-
вання з цього приводу.

***
Фактично, українсько-польське культурне, наукове, громадсь-
ке єднання, через свідоме ігнорування з боку польських консульств
втрачає своїх прихильників в Україні, а значить і купу грошей,
що виділяється, наприклад, тим же МЗС Польщі у вигляді грантів
польським громадським організаціям для співпраці із українським
науковим, громадським, культурним і іншими неприбутковими сек-
торами.
Зазначений інцидент не є поодиноким, а радше має вже не-
гативний системний характер у діяльності польських консульств
та відображає систему «блатів» в одержані віз. Наш протест має на
меті привернути увагу української та польської громадськості до цієї
проблеми».
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Шенген відрізав від українських паломників могилу
в Млинах (РП) автора гімну України Михайла Вербицького
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/02/20/126627

20 лютого, власкор ЗІКу побував під МАПП «Краковець» (Яворівсь-
кий район, Львівська область), де рух автотранспорту проходить без
блокування автотраси. Із розмов з мешканцями краковецької зони,
стало відомо, що люди стурбовані зволіканнями з відкриттям малого
прикордонного руху, бо це з їхніх слів, позбавило не лише заробітків,
але й не дозволяє молитися на могилі автора мелодії гімну України,
отця-композитора Михайла Вербицького у селі Млинах (РП).
На 4 березня 2008 року було заплановано традиційний палом-
ницький похід християн Львівщини у Млини з нагоди 193-річчя
від дня народження отця-композитора Михайла Вербицького. Але,
яворівчани бідкаються, що за останніх одинадцять років цей палом-
ницький похід буде зірвано, якщо до того часу не буде діяти угода
про малий прикордонний рух.
«Одинадцять років тому ще не було МАПП «Краковець», але нас
пустили через кордон без будь-якої бюрократичної тяганини: тоді
вперше на могилі Вербицького в Польщі молилося близько тисячі
українців», – розповіли власкору ЗІКу мешканці селища Краківця.
У вихідні перетин польського кордону вартує
«дальнобійникам» 20 годин життя
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/09/14/149877

У вихідні, 13-14 вересня 2008, водіям великогабаритних ван-
тажівок годі спокійно перетнути українсько-польський кордон між
Люблінським воєводством (РП) та Львівською областю (Україна):
у черзі доводиться очікувати по 20, а то й більше годин. Про це пові-
домив 14 вересня, власкор ЗІКу.
Водії, яким вдалося дістатися в Україну через ПП «ГребеннеРава-Руська» кажуть, що на польському боці у черзі вишикувалося
близько півтори сотні ТІRів.
А під ПП «Дорогуськ-Ягодин» – черга з близько 360 автомобілів
вишикувалася десь на 8 км.
Водії вантажівок заздрять колегам за кермом легкових авто, які
для проїзду в Польщу і звідти витрачають, до прикладу в ПП «Гре-
бенне-Рава-Руська» 2-3 години.
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Вночі під ПП «Корчова-Краковець» черги вантажівок не було,
а в легковиках українці плакали від приниження
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/08/13/146797

Як заявили 13 серпня, власкору ЗІКу мешканці Львівської об-
ласті, які цієї ночі перетинали польсько-український кордон в ПП
«Корчова-Краковець», вони мають намір звернутися до уповнова-
женої з прав людини ВРУ Ніни Карпачової з проханням про захист
на міжнародному рівні від принижень, які начебто вони зазнають у
чергах з польського боку.
Ці громадяни України, які наразі свої прізвища афішувати не
хочуть, розповіли, що цієї ночі особливої черги вантажівок під ПП
«Корчова-Краковець» не було, проте в легковиках люди плакали від
приниження.
«Коли ми під’їхали до польського прикордонника десь о 2 го-
дині ночі, він перевірив наші документи й пішов геть. Аж о 4 ранку
пан дозволив українцям проїхати на митну територію. До речі, авто-
мобілі з польськими номерами в черзі з українськими не стоять – їх
пропускають блискавично», – стверджують люди.
«Показала польському прикордоннику посвідчення інваліда
другої групи, контракт про співпрацю з однією відомою польською
фірмою, яка надає для нашого салону краси косметику, пояснила,
що я – із заможної сім’ї, маю пенсію та серйозний бізнес вдома,
навіть маю статус кращого підприємця Львівської області. Отже в
Польщі цигарками чи горілкою не торгую, контрабандою не зай-
маюся, маю дуже багато добрих друзів-поляків, які можуть запри-
сягнутися в моїй порядності. На то пан відповів, що мені краще
треба звертатися в Червоний Хрест, а не до нього. Знаєте, я – сильна
жінка, в розпач не впадаю, але при цих словах в мене бризнули сль-
ози», – розповіла журналісту приватний підприємець з львівського
прикордоння пані Ганна.
Поляки обмежили в’їзд українців, що мають робочі візи
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/08/06/146176

Польські прикордонники позбавляють права проїзду через кор-
дон тих громадян України, які, маючи робочу візу, часто їздять в
Республіку Польщу. Про це повідомили 6 серпня, власкору ЗІК
мешканці Яворівського району Львівської області.
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Яворівчани кажуть, що вони заплатили чималі гроші, щоб ви-
робити ці робочі візи, мають місце праці неподалік кордону, тому
їздять додому у вільний час, аби поглянути на дітей.
«Навіщо платити за житло у Польщі, якщо можна переночувати
вдома, а зранку знову поїхати на роботу? Наприклад, з польських
Корчової чи Вєльких Очок до Яворова набагато ближче, ніж зі Льво-
ва, а до Краківця чи Наконечного – рукою подати. Ми маємо сім’ї,
які мусимо годувати щодня, а в магазинах в Яворівському районі
ціни на продукти – страшні», – бідкаються яворівчани.
Поляки через кордон в ПП «Корчова-Краковець»
передовсім пропускають своїх
http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/07/08/142621

З обох боків ПП «Краковець-Корчова» у черзі для перетину кор-
дону вже стоять не лише вантажівки, а й вишикувалися чималі чер-
ги легковиків. Про це повідомив сьогодні, 8 липня, власкор ЗІКу.
За словами пасажирів міжнародного рейсу «Новояворівськ-Пере-
мишль», хто їде з українців у Польщу рейсовим автобусом, то особли-
вих проблем нема, бо не доводиться чекати в черзі. Однак, нарікають
люди, на польському боці доводиться довго очікувати, бо польські
прикордонники і митники насамперед чергу пропускають своїх.
На перший погляд ці повідомлення не стосуються безпосеред-
ньо расизму чи ксенофобії, але водночас вони є відображенням три-
вожних тенденцій до зростання неприязні до поляків, спровокована
об’єктивним чи суб’єктивним ставленням до факту запроваджен-
ня Шенгенського візового режиму і фактичного ускладнення пере-
тину для українців кордону. Суспільство усвідомлює, що рішення
приймалося у Брюселі, однак найближчим «винним» (об’єктивно і
суб’єктивно) сусідом є польська сторона, отже прояви нетерпимості
будуть скеровані власне на поляків.
23.12. 2008, http://www.zik.com.ua/ua/news/2008/12/23/163260
Через Шенген до подорожуючих через українсько-польський
кордон ставляться, як до злочинців

Вступ Польщі в Шенгенську зону наніс удар мешканцям при-
кордонних містечок, що розташовані на східному кордоні держави.
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Кордонний рух між Польщею та Україною зменшився наполовину.
Про це повідомило «Польське радіо».
Тим часом Шенгенська зона повинна єднати, а не ділити Євро-
пу з Україною. Таку думку висловлює підкарпатський депутат Права
і Справедливості, член сеймової комісії закордонних справ РП Ан-
джей Цьвєж.
За його словами, Польща не повинна вводити настільки суворих
обмежень, коли говорити, наприклад, про перевезення цигарок із
Східної Європи до Польщі. Цей наказ здивував і поляків і україн-
ців, що призвело до непотрібного загострення ситуації на кордоні, –
вважає політик. Проблеми на кордоні з Польщею можуть призвести
до того, що громадяни України відвернуться від ЄС, – прогнозує
Анджей Цьвєж.
«Якщо кордони будуть дружніми, тоді напевно українці захо-
чуть приєднатися до ЄС. Якщо через кордон ми ускладнюватимемо
контакт українців з Євроспільнотою – Україна повернеться до зони
впливу Росії», – прогнозує польський політик.
На жаль, ситуація на східному кордоні – погана, а до подоро-
жуючих ставляться, як до злочинців. За словами підкарпатського
депутата – існуючий стан речей треба змінити.
22.01.2009, http://www.zik.com.ua/ua/news/2009/01/22/166453
Поляки садять українську інтелігенцію на Різдво за… ґрати

7 січня 2009 року польські прикордонні служби ретельно пере-
віряли українські автобуси, які їхали з Німеччини в Україну. Ос-
кільки не знайшлося реальних порушників «священного польського
кордону», вирішили зупинитися на одній невисокій дівчині, просто
вдягненій, скромній та тихій на вигляд.
Її звинуватили в нелегальному перетині польського кордону,
оскільки в неї була національна німецька мультивіза (короткотер-
мінова), яка, за словами прикордонників, не дає права на проїзд
транзитом. На відповідь дівчини, що вона уже тричі здійснила тран-
зит (двічі через Польщу і раз через Угорщину) їй закинули, що вона,
звісно, платила хабарі, щоб проїхати транзитом.
Парадокс у тому, що ця дівчина є викладачем кафедри польської
філології Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, науковцем, із завершеною дисертацією з польської літератури,
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і має два паспорти із безліччю різних віз, найбільше віз у Польщу,
мета поїздок – наукові стажування та участь у міжнародних кон-
ференціях. Молода особа жодного разу не порушила правил пере-
тину кордону, до того ж просила «побратимів-поляків» впустити її
до Львова, бо вдома Різдво, там її чекає самотній батько, а 10 січня
іспит з польської мови. Поляки ж бо вважають Різдво найбільшим
святом, коли треба помагати іншим! Тільки, на жаль, «побратимиполяки» виявилися далеко не побратимами і зовсім не віруючими у
Божий прихід і добро.
На дівчину чекало багато несподіванок: висміювання її жіно-
чості, натяки на застосування фізичної сили в разі не підписання
протоколу про затримання, заборона повідомити про арешт найбли-
жчу особу, та й відмова у основних правах людини, оскільки пані
викладач хоча й інтелігентна, і досконало володіє польською, похо-
дить із країни третього світу, а люди «такого сорту» прав жодних не
мають.
Польські прикордонники були сильно здивовані, коли наштов-
хнулися на міцний опір і на обізнаність затриманої у праві. Тут їх
чекав неприємний сюрприз: виявилося, що зовнішність буває під-
водить… Маленька скромна дівчина виявилася не такою вже й «ма-
ленькою». Жодного протоколу вона не підписала. Крім того вима-
гала тексту закону, який вона, за словами поляків, порушила. А ще
розмови з комендантом! І Кримінального кодексу Польщі! Прикор-
донники почухавши потилиці зрозуміли, що наварили собі не тієї
каші, але сил визнати це не було.
Тому вирішили: вже надворі ніч, хай ночує за ґратами, а там
буде видно. Ще один приємний подарунок для львів’янки: волога
заґратована кімната, бетонні ліжка, брудні коци, все в тебе забрали
(навіть окуляри намагалися забрати), а ще – інша ледь притомна
жінка у цьому «карцері». Жінка виявляється три дні нічого не їла і
замерзала від холоду, панічно залякана.
Викладач і тут не промовчала: заставила поляків принести по
три коци на кожне ліжко і вечерю. Поляки вирішили, що жінкам
не треба об’їдатися, тому принесли тільки три скибки хліба, трошки
масла, сиру, паштету і варення. Більше, сказали, не положено. Вис-
нажена затримана не могла втримати їжі ані в руках, ані в роті, все
їй вилітало, а чай розливався.
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«Я згадала свої зачитування книгами і «Сад Гетсиманський».
Все побачене нагадувало описи радянських в’язниць і нелюдське
ставлення до людей. Тільки як це могло статися з цією молодою
жінкою, зі мною, та й ще у демократичній європейській країні, яку
я так любила???».
Півночі польські прикордонники лаялися, матюкалися, при ць-
ому заборонили затриманим з 22 години виходити в туалет. Хоча
львів’янка жалілася, що її почали боліти нирки і їй треба вийти.
На другий день о пів на восьму дівчину спішно викликали на
допит і наказали не затягувати його, бо німецька сторона визнала
свою вину щодо візи і зобов’язалася переправити дівчину за свій
кошт літаком в Україну. При цьому поляки хотіли спекатися якнай-
швидше свого клопоту. На багаторазові прохання показати текст за-
кону їй підсунули Шенгенську конвенцію за 1985 рік і статтю 5, яка,
як потім вона дізналася, була змінена новим законом від 15 травня
2006 року. Статтю, звісно, показали зі старого закону, ще й почали
кричати, чого затримана питає, чи немає новіших змін. Коли ж дів-
чина сказала, що хоче внести скаргу до суду, посипалися численні
погрози, що вона взагалі не потрапить в Україну, що до неї так добре
ставилися, що німці би тримали її цілу ніч на морозі!!!
Якщо поляки так поводять себе з освіченими людьми, то які
вже методи вони вживають до людей пересічних?! Мабуть, то був пік
їхньої «ввічливості», яку польські прикордонники проявили до пані
викладача польської мови. Тому вони й не могли збагнути, як вона
могла так «безвдячно» поводитися у відповідь.
Скарги до суду подати просто не дали. Рішення про арешт і за-
тримання не видали. Документи затримана не підписала. Її просто
взяли і переправили німцям, які були здивовані, кого поляки затри-
мують і сказали, що за дії поляків відповідальності не несуть.
Коли ж німці побачили, що в українки всього 100 євро, то зап-
ропонували продовжити ще на місяць візу, щоб вона знайшла деше-
вий літак, та й ще відвезли її своєю машиною на вокзал.
Отак поляки платять освіченим людям за популяризацію та по-
ширення за кордоном їхньої мови та культури. Прикро це усвідом-
лювати, особливо після чотирьох років наполегливої праці на ко-
ристь польської держави і святої наївної віри в їхню інтелігентність
та доброзичливість.
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Отож, маємо подяку за нашу гостинність і відкритість. Приїжд-
жайте до нас у гості, кричіть, що Львів польське місто, що українці
зруйнували вашу спадщину і що ви нащадки славних королівських
родів.
«Тільки я, на жаль, викладач польської мови та літератури
Львівського національного університету імені Івана Франка, Ірина
Фрис, у це вже мабуть більше ніколи не повірю…»
Розповідь затриманої

7 січня 2009 року приблизно о годині 17.15 на трасі ГюрлітцЗгожелец мене затримала польська прикордонна поліція стверджу-
ючи, що я нелегально перетнула польський кордон. Прикордонники
попросили мене зайти у їхню машину і пояснити ситуацію. Вони
сказали, що з національною німецькою візою D я не маю права
транзиту.
Я їм розповіла наступне: отримавши стипендію від Регенсбург-
ського університету для написання наукової статті я звернулася у
німецьке посольство у Києві за візою. Там мені пояснили, що за
правилами Шенгенського договору я не можу отримати шенгенську
візу C, оскільки у мене за останні півроку є три польські візи C, а су-
марний термін мого перебування на території шенгенської держави
становить більше 90 днів. Я попередила у німецькому посольстві, що
закінчую дисертацію і що не зможу весь час бути в Німеччині про-
тягом цих двох місяців, тому мені потрібна віза, яка би давала пра-
во на неодноразовий проїзд. Я працюю викладачем польської мови
та літератури в Львівському національному університеті імені Івана
Франка. На це прохання мені відповіли, що я отримаю національну
візу D з одноразовим правом на в’їзд, а приїхавши у Регенсбург од-
разу звернуся у відділ для справ іноземців (Ausländerbehörde), де мені
дадуть візу з правом багаторазового в’їзду.
11 листопада 2008 року я проїхала автобусом через українсь-
ко-польський кордон (Корчова) із візою D з правом на одноразо-
вий в’їзд. Польський прикордонник зайшов у автобус і попередив
мене, що назад я мушу повертатися літаком, щоб я це пам’ятала.
Тому у Німеччині я одразу звернулася у відділ для справ іноземців
(Ausländerbehörde), де мені видали ще одну візу D з правом багатора-
зового в’їзду, нічого не поінформувавши щодо будь-яких обмежень.
3 грудня знайшовши по інтернету машину, що їхала в Україну, я
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повернулася до Львова через угорський кордон, де мене лише запи-
тали, звідки я їду. Угорські прикордонники поставили мені штамп
переїзду без жодних попереджень чи застережень.
26 грудня 2008 року я знову поїхала до Німеччини. Без проблем
і застережень я проїхала українсько-польський кордон (Корчова),
ніхто мене ні про що не попереджував і польські прикордонники
поставили мені штамп про в’їзд.
Розповівши цю історію я запиталася, чому тепер я порушую
кордон, якщо мене впустили на українсько-польському кордоні. На
це мені відповіли, що вони не знають, як я їхала і кому я могла за-
платити хабар за те, щоб нелегельно проїхати. Я сказала, що хабар
я не платила і хай вони це з’ясують. Мені відповіли, що я порушила
кордон і що, можливо, я працювала в Німеччині і вони не знають,
чому це я уже проїхала транзитом по цій візі. На що я відповіла, що
я науковець і займаюся полоністикою, що протягом 4 років викла-
даю польську мову у Львівському університеті і що закінчила дисер-
тацію з польської літератури, і що багаторазово була на території РП
і на моїй візі вказано, що я науковець і студент. Я переклала напис
на візі, де написана мета поїздки – навчання. Також я сказала, що
не розумію причини затримання і не бачу легальної підстави, поп-
росивши конкретно послатися на закон, який я порушила. Я додала,
що перебуваючи багаторазово на території Польщі я не порушила
жодного закону і що 10 січня у мене іспит з польської мови в уні-
верситеті, просячи, відпустити мене, оскільки я, якщо і порушила
право, то не по своїй вині.
Прикордонники сказали мені вийти з машини і почекати, поки
вони зв’яжуться з комендантом. Пів години я чекала на морозі на
їхнє рішення. Відкривши двері машини вони повторили знову, що
я нелегально перетнула кордон, сказали забрати свої речі з автобу-
са і сідати в їхню машину. На моє запитання, що відбуватиметься
далі, вони усміхнулися, відповіли, що я переночую у Згожельцу і на
другий день піду в суд, де мене допитають і винесуть рішення щодо
легальності мого перетину кордону. На моє запитання, які можуть
бути наслідки цього затримання, мені дали відповідь, що я, мабуть,
заплачу штраф, а оскільки я студентка, це буде мінімальний штраф
у розмірі 12 Євро, і якщо я не обманюю щодо того, що я не навмисне
перетинала кордон, то суд не буде застосовувати сильного покарання
і мене відправлять додому.
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Приїхавши у відділ прикордонної поліції в Згожельцу мене заве-
ли у кімнату, де було багато прикордонників, і перше, що я почула,
це жарти на тему того, що мене зараз роздягнуть і будуть оглядати.
Прикордонники, які зайшли в кімнату, почали принижувати мою
гідність, сміючись над тим, що вони зараз бачитимуть мене роздяг-
неною і що вони одягнуться у спідницю, ніби вони жінки. Лише
один прикордонник, який складав протокол, а саме, сержант Дор-
няк Яцек, попросив припинити ці жарти і сказав, що зараз складуть
протокол мого затримання.
Інший польський прикордонник, який забрав усі мої речі і ска-
зав, що буде їх описувати, а саме, Кжиштоф Богінські, почав погро-
жувати мені, що я тут затримана і що у мене немає прав, що в Ук-
раїні так добре до мене не ставилися б, як вони зараз ставляться. На
що я відповіла, що я перекладала польському громадянинові, який
ввозив нелегально товар в Україну і що до нього ставилися в Україні
набагато краще, ніж до мене зараз. Він ж також не хотів дозволити
мені повідомити найближчу мені особу про затримання, при цьому
пан Дорняк Яцек сказав йому, що я маю таке право.
Описуючи мої речі, Кжиштоф Богінські сказав, що забирає 50
злотих з мого гаманця як штраф за перебування у їхньому відділку.
Коли ж мені представили протокол мого затримання, я відмовилася
його підписувати, оскільки на це було декілька причин:
1. Мене звинуватили в нелегальному перетині польського кордо-
ну, не представивши на моє прохання закону, де би містилася стаття
яку я порушила. На моє прохання дати мені кримінальний кодекс
РП і закон про іноземців мені відмовили, мотивуючи це тим, що
у них безпосередньо немає цього закону і що він є у коменданта.
Один з прикордонників сказав, що громадянам країн третього світу
не представляють причини затримання, на що я відповіла, що я
насамперед людина з рівними правами інших людей і що Польща
знаходиться в Європейському Союзі і вважає себе демократичною
державою, то чи це насправді демократична держава, у якій порушу-
ються елементарні права людини, незалежно, звідки вона походить.
Я попросила поговорити з комендантом, це моє прохання було про-
ігноровано без подання жодної на це причини.
2. В протоколі містилося свідчення затриманої, де прикор-
донник написав, що я не буду скаржитися у районний суд щодо
правомірності та легальності мого затримання, не бажаю контактів
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з адвокатом та розумію причину затримання. Я відповіла, що бу-
ду скаржитися до суду щодо мого затримання та бажаю контакту
з правником, ним буде мій наречений, Юрій Дідевич, який є ук-
раїнським юристом.
Я підписала лише інформатор, що мене попереджено про мої
права та квитанцію про мої особисті речі, які в мене забрали. При-
кордонники при цьому довго думали, що робити зі штрафом, якого
я не підписала, а отже, вони не мали права стягнути з мене плату.
Потім прийшла жінка, яка мене оглянула і розпитала, чому мене за-
тримано. Мене відвели у заґратовану кімнату, де було дуже холодно.
Я задзвонила і сказала, що мені холодно і що мене болять нирки.
Прикордонник сказав, що батарея включена на найвищій позначці
і що нічого він не може зробити. Я попросила принести коци мені і
жінці, яка знаходилася там.
Також я просила поїсти, бо була дуже голодна. Нам принесли
лише три скибки білого хліба, невелику порцію масла, сиру, паштету
та варення. Я сказала, що хочу теплої їжі і що така їжа потрібна жін-
ці, що знаходиться в цій кімнаті, але мені відповіли, що така норма
їжі і що можуть дати ще хліба та чаю. У жінки все вилітало з рота і
вона була у жахливому стані, проте боялася попросити про допомо-
гу, оскільки не знала польської і була дуже залякана. Камера була
в жахливому стані, дуже волога і брудна, ліжко, мабуть, бетонне, у
мене почався сильний біль нирок. Коли я дзвонила, щоб вийти в ту-
алет, то відкривали аж за 15 хвилин, а в 22 годині мені сказали, що
починається тиха година і що до 6 ранку я не зможу вийти в туалет.
Але тиха година була тільки для нас, тобто, ув’язнених. В кори-
дорі постійно був галас і сміх, постійні матюки, приблизно до пів-
другої ночі (годинник у мене забули забрати). Вночі також говорили
про мою справу і казали між собою, що не певні, у чому моя про-
вина. Через постійний шум і холод, я спала дуже погано, у кімнаті
були постійно якісь незрозумілі звуки, умови ж нагадували справжні
в’язниці радянських часів.
Зранку приблизно о пів на 8 мене збудили і сказали поспішно
вдягатися, бо зараз терміново буде допит. Мені не дали нічого їсти,
хоча я просила, а сказали, що сніданок лише о 8. Я також сказала,
що хочу, щоб при допиті був присутній мій наречений, якого я попе-
редила, що допит буде о 10, бо так мені сказали ввечері 7 січня при-
кордонники і теж сказали, що при допиті він може бути присутнім.
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Моє прохання знову таки ж зігнорували і тільки мене підганяли,
мотивуючи це тим, що німецька сторона визнала свою вину щодо
моєї візи і хоче, щоб я прибула до них до 10 години і вони мене від-
правлять за свій кошт в Україну. Нічого більше мені не сказали.
Мій допит затягнувся, оскільки я не була згідна з багатьма поло-
женнями, які вписав той, хто мене допитував (жоден з польських при-
кордонників не назвав свого імені ані прізвища!) у протокол і вимага-
ла підтвердження легальності мого затримання. У кімнату, де мене до-
питували, постійно заходило багато людей і голосно розмовляли між
собою. Коли я сказала, що не буду нічого підписувати, поки не побачу
закону і положення, яке я порушила, прийшла коротко підстрижена
пані і всі почали шукати у комп’ютері та паперах той закон.
Потім мені принесли Шенгенську конвенцію за 1985 рік і пред-
ставили розділ другий 18 статтю про візи на довготермінове перебу-
вання, у якій не було зазначено, що існує заборона транзиту, лише
у випадках, коли особа записана у список осіб, небажаних на тери-
торії держави чи якщо вона вчинила злочин або її особа становить
загрозу для безпеки держави. Я сказала, що ця стаття до мене не від-
носиться. Мені також дали окремо на аркуші цю статтю збільшеним
шрифтом, після якої було подане тлумачення, що транзит немож-
ливий. На моє запитання, чому цього речення про транзит немає у
оригіналі закону, мені відповіли, що це тлумачення юриста. Коли я
сказала, що таких тлумачень може бути багато і це не підстава затри-
мання, мені відповіли, що я не юрист і нічого в цьому не розумію.
Я підписала протокол мого допиту, у якому я підкреслила, що не
розумію причини мого затримання. На мене почали тиснути, що нім-
ці мене чекають і що я затримую їх, а в них ще багато роботи. Тоді я
сказала, що хочу внести скаргу на моє затримання. Одна жінка почала
до мене гостро говорити, що до мене ставилися дуже добре. Я відпові-
ла, що хочу дочекатися свого нареченого і порадитися з ним з цього
приводу. Тоді ж я сказала, що не підписала попередніх документів і
штрафу, а пан, який вів протокол допиту сказав, що без цього підпису
мене не відпустять, бо це означає, що справа йде до суду, а отже, все
затягнеться. Але без мого підпису мене відпустити не можуть.
Тоді мене завели у іншу кімнаті і привели мого нареченого. Нам
не дали можливості поспілкуватися і порадитися, нас обступило ба-
гато людей і доводили йому, що я не мала права транзиту. Ще один
пан прийшов до нас, і сказав подати скаргу на східний кордон, де
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мене пропустили польські прикордонники, які не мали на це право
і подати скаргу через львівське консульство. Коли ж я сказала, що
зараз хочу внести скаргу на неприпустиме поводження зі мною під
час затримання, прийшла одна пані, яка почала кричати на мене,
що я злом відплачую за їхнє добро, сказала вивести мого нареченого
і забрала у кімнату, де сиділо троє жінок, які дуже недоброзичливо
ставилися до мене. Вона почала погрожувати, що мені до вечора
прийдеться чекати коменданта, що я затримую їх і що у них сім
затриманих, а через мене ще нікого не допитали і що німці вже не
приймуть мене і в мене будуть серйозні проблеми.
Я не витримала цього тиску і сказала, що на даний момент від-
мовляюся від скарги і що нехай мене відправляють на німецьку сто-
рону, просячи, щоб мій наречений поїхав зі мною. Ця пані відпові-
ла, що я їй погрожую. Я сказала, що це прохання, а не погроза. Вона
вкрай агресивно поводилася зі мною. Багато разів вона повторювала,
що німці поводилася б зі мною набагато гірше, що вони виставили б
мене на ніч на мороз, а не дали нічлігу, як дали поляки.
Мене відвели в загратовану кімнату, за годину прийшли польські
прикордонники і відвезли мене на німецьку сторону. Мені відмовили
дати копію протоколу з допиту, я не підписала штрафу і жодного ін-
шого документу, мені не сказали, які наслідки цього затримання.
Німецькі прикордонники поставилися до мене дуже приязно,
залишили мене у кімнаті, де я змогла зачесатися і вмитися, дозволи-
ли зайти моєму нареченому і сказали, щоб ми поверталися у Регенс-
бург, де мені продовжать візу і що я можу підшукати собі за цей час
літак і повернутися додому. Вони відвезли нас на машині до вокзалу,
потиснувши нам при прощанні руки. Залякування польських при-
кордонників стосовно нелюдів німців виявилися повним наклепом,
оскільки німці поставилися до мене з повагою і розумінням, на про-
тивагу до поляків.
http://life.pravda.com.ua/problem/48e71928f393c/
Чому Прохаську відмовили у видачі візи

1 жовтня, Консульство Польщі у Львові відмовило у видачі візи
відомому українському письменникові Тарасові Прохаську.
Як повідомляє агентство «Інтерфакс», міністерство закордонних
справ Польщі вже проводить службове розслідування у зв’язку з від-
мовою у візі Прохаськові.
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Як повідомило джерело агентства, заступник міністра закордон-
них страв України Костянтин Єлисеєв провів зустріч з заступником
міністра закордонних справ Польщі Анджеєм Кремером, на якій об-
говорювалась ця ситуація.
Кремер запевнив українського колегу, що ситуація є неприпус-
тимою, і письменнику незабаром буде видана польська віза. Крім
того, Кремер повідомив, що найближчим часом будуть відкриті кон-
сульства Польщі у Севастополі, Вінниці та Івано-Франківську. Це
робиться задля спрощення видачі віз українцям.
Нагадаємо, що в перший день жовтня Тарасові Прохаську було від-
мовлено у польській візі. За словами письменника, польська сторона
запросила його на міжнародний форум, у якому мають намір взяти
участь літератори з низки європейських країн. Однак працівники поль-
ського консульства зажадали від письменника додаткових документів.
«Незважаючи на наявність запрошення з боку впливового в Поль-
щі Інституту книги, у Консульстві заявили про відсутність підстав ві-
рити в те, що в Польщу запрошують саме мене», – заявив Прохасько.
Крім того, він повідомив, що працівники Консульства попроси-
ли принести як підтвердження особи кілька книг, написаних авто-
ром. Також, у Прохаська зажадали спеціального листа-підтверджен-
ня від Спілки письменників України.
Разом з тим, Прохасько підкреслив, що не робить із цієї ситуації
трагедії, тому що через дії Консульства постраждає не він, а, у першу
чергу, жителі Польщі, які запрошували його на захід.
«Мені особисто неприємно, що, незважаючи на прийняття низ-
ки двосторонніх документів про спрощення візового режиму між
Україною і Європейським Союзом, насправді відбуваються такі си-
туації, внаслідок яких страждають журналісти, письменники й про-
сті громадяни України», заявив Прохасько.
Нагадаємо, з 1 січня набув чинності Договір між Україною і Єв-
ропейським Союзом про спрощення процедури видачі віз.
24.09.2008 12:37
http://www.zaxid.net/newsua/2008/9/24/123756/
http://www.zaxid.net/newsua/2008/9/24/123756
У консульствах Чехії та Польщі у Львові стало важче
отримати візу, – дані моніторингу

У консульствах Польщі та Чехії у Львові українцям стало важче
отримати візу – зокрема, зросли черги і підвищився ризик отримати
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відмову. Окрім того, консульства видають нашим співгромадянам
здебільшого короткотермінові візи. Такими є дані моніторингу візо-
вої політики Чехії та Польщі щодо українців, які провели Львівське
юридичне товариство, Центр миру, конверсії та зовнішньої політики
України за підтримки МФ «Відродження». Сьогодні, 24 вересня, їх
оприлюднили під час прес-конференції у Львові.
У консульстві Польщі достатньо легко отримати візу змогли
більше половини респондентів, а дуже легко – 22,5%. Дещо гірша
ситуація у консульстві Чехії – там без проблем отримали візу 35%
українців, а дуже легко – 7,5%. Натомість важко шенгенська віза
далась 10% тим, хто хотів виїхати до Польщі і 7,5% бажаючим побу-
вати у Чехії. У тих, хто хотів виїхати до Польщі, найбільші труднощі
виникали при отриманні візової анкети, подачі документів, а також
безпосередньо отримання візи. Що стосується чеського консульства,
то серед вищепереліченого проблемним було спілкування із спів-
робітниками установи.
Окрім того, респонденти нарікали на те, що для отримання візи
їм доводилося відвідувати консульство 2-3 рази, що особливо склад-
но для людей, які мешкають в інших містах. Що стосується часу
очікування на візу, то 75% тих, хто подавав документи у польське
консульство, довелося чекати від 11 до 15 днів, 15% – від 6 до 10
днів, а 5% – більше 21 дня. Візу до Чехії 48,7% чекали від 6 до 10
днів, 25% – від 11 до 15 днів, а 12,5% – більше 21 дня.
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Вигадані ксенофобія і нацизм в Україні:
фальсифікації ззовні і зсередини

30.04.2008
Лялька Гітлера Тайванського виробництва
з подачі Російського ГРТ і Бі-Бі-Сі

Кажуть про блискавичне поширення інформації в наш комп’ю
терний вік. Брехня аж ніяк не відстає. А коли та ж сама «сенсація»
сумнівної якості доходить до нас відразу з різних країн, важко не
думати, що слово «доходить» тут можна вживати тільки умовно. Пи-
тання про спосіб транспортування «інформації» є досить важливим,
але є й інші невідкладні питання.
Наприклад, як так вийшло, що всесвітньо відоме інформаційне
агентство Бі-Бі-Сі вважало за потрібне використовувати репортаж
про Україну російського телеканала ГРТ? Використовувало його,
треба сказати, без посилання на джерело. І ще одна важлива деталь:
як англійська газета могла послатися на статтю в українській газеті,
спотворивши останню до невпізнанності? Вражає взагалі те, що, су-
дячи з усього, жодне з англомовних ЗМІ не перевірило інформацію,
їм передану, на місці. Пам’ятається, першу екранізацію «Доктора
Живаго» знімали в Канаді. Це було обумовлено політичною ситуа-
цією за радянських часів. Чим же було обумовлене рішення Бі-Бі-Сі
і двох англійських газет надати перевагу російської версії українсь-
ких новин, нехай зазначені ЗМІ пояснять. Якщо зможуть.
Два тижні тому, в «Дзеркалі тижня» було опубліковано статтю
Андрія Капустіна http://www.dt.ua/1000/1550/62775/. Під скандаль-


Підрозділ написаний Галей Койнаш, Харківська правозахисна група. Тексти до-
ступні в інтернеті на сайті ХПГ http://khpg.org
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ним заголовком, «Роздягни Гітлера, або Барбіфюрер у подарунок»
автор розповідає, як він натрапив на ляльку Гітлера в київській
крамниці та про бесіду із цього приводу з досить обмеженою про-
давщицею. Він пише для українських читачів, які можуть без зусиль
правильно оцінити слова продавщиці «Ні, недорого. Тисячу двісті
гривень». Ціна досить значна, і навіть за відсутністю інших причин,
вона б виключила популярність зовсім не дитячої ляльки серед ук-
раїнських дітей.
Інших причин, зрозуміло, більш ніж достатньо. Сам автор ди-
вується, що це чудовисько тайванського виробництва продається в
місті-герої Києві, у декількох кілометрах від Бабиного Яру. Він фан-
тазує, доводячи ідею такої «ляльки» до логічного кінця. Всі фрази
про «іграшковий концтабір» та інші наводяться, щоб читачі відчули
весь жах таких «забав».
Можливо, стаття виявилася вище лінгвістичних сил тих, хто
надав цю «сенсацію» своїм англійським читачам. Напрошується,
щоправда, питання, як у редакціях змогли вважати доречним поси-
латися на незрозуміле їм джерело. Для ГРТ і інших російських ЗМІ
таких проблем, природно, не виникало. Думаємо, вони переслідува-
ли інші цілі, коли так спотворили першоджерело.
Російське ж висвітлення було настільки стандартним, що, хо-
ча не можемо не обуритися, вразитися теж важко. Інформаційний
привід (лялька) знадобився для того, щоб їх «експерт» – Олесь Бу-
зина – зміг показати, як все погано в Україні, і що, після того, як
назвали Шухевича Героєм України, такі ляльки неминуче повинні
«з’явитися у кожної української дитини»
Як би не ставитися до Шухевича, такі слова глибоко ображають.
Проте, все так дурнувато, що краще не звертати уваги на черговий
шедевр цього кишенькового телеканала при російській владі.
На жаль, той же інформаційний привід, ледь урізаний і пере-
кручений (перед словом Шухевич англійці явно здалися) використа-
ла відома Бі-Бі-Сі. У їхній редакції не тільки вирішили обійтися без
посилання на ГРТ, але вже немає жодного слова про те, що лялька
зроблена в Тайвані. Можливо, написали вже заголовок про вироб-
ника ляльок в Україні, і легше було відкоригувати факти, ніж при-
думати нову назву?
Диктор слухняно повторює російське джерело, повідомляючи
про «випадки крайнього расизму, як у нацистській Німеччині», і
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камера відразу переходить до інтерв’ю з Бузиною. Зовсім не виклю-
чено, що Бі-Бі-Сі, яка не вважала за потрібне самостійно розібрати-
ся в «сенсації», знати не знала, що ГРТ звернулося до пана Бузині
аж ніяк не в пошуках зваженої й об’єктивної точки зору. Жодних
претензій, зрозуміло, до вибору того або іншого співрозмовни-
ка немає. Але, думаю, не нам же Бі-Бі-Сі пояснювати, що, коли
одне інтерв’ю наводиться нібито на підтвердження розмитим, але
серйозним обвинуваченням, альтернативна думка обов’язково має
бути наведена?!
Замітки, опубліковані в той же день в англійських газетах «Daily
Telegraph» і «Daily Mail» представляють найжахливіші фантазії Ка-
пустіна (іграшковий концтабір, наприклад) як плани на майбут-
нє вигаданого українського виробника ляльок, що нібито створив
ляльку-Гітлера.
Бі-Бі-Сі тепер зняла ролик зі свого сайту, але він зберігся в
пам’яті google. Не вибачилася, і ніякого спростування не випусти-
ла. Газети проігнорували мої листи (і навряд чи мої одні), і навіть
не поставили мій коментар до їхньої статті серед обурених реакцій
своїх читачів.
Дозволю собі одне відхилення у зв’язку з обуренням. Наступно-
го разу, коли туристи з Англії поїдуть у Росію, і підуть шукати фор-
му або яку-небудь символіку КДБ, хотілося б, щоб вони на секунду
подумали про багатьох людей, які мають всі підстави вважати такі
колекціонерські пристрасті вкрай образливими.
Нас також глибоко ображає думка, що в країні, яка так пост-
раждала від нацистів, виробники іграшок могли б придумати таке
чудовисько, і що батьки стали б таку ляльку купувати своїм дітям.
Той факт, що всі повідомлення з’явилися практично одночасно,
наштовхує на певні думки. Сподіваємося, що й англійські ЗМІ змо-
жуть зробити свої висновки.
Адже інформація про проблеми в Україні буде й у майбутньо-
му. Українські ЗМІ практично звільнилися від недавнього гніта, і
українці самі все частіше говорять про свої проблеми, у тому числі
й про факти ксенофобії та расизму. Це, звичайно, дає прекрасний
шанс тим, хто готовий усе перекручувати у своїх темних цілях.
Важко не відчувати здивування, порівнюючи увагу, що приді-
ляється англійцями проблемам із ксенофобією в Україні й у Росії.
Можливо, вони вирішили, що проблем в Росії забагато? Чи заважа-
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ють геополітичні інтереси? Або для ЗМІ отут немає нічого нового, і
звертати увагу немає на що?
Ми не поділяємо таке ставлення. Не можемо заради своїх колегправозахисників у РФ. Заради молодих друзів у Москві та інших
містах Росії, які намагаються вже не виходити на вулицю «занадто
пізно» і які сидять у чотирьох стінах у день народження Гітлера.
І заради нас усіх, оскільки скинхеды й інші в РФ, що поширюють
насильство й ненависть, усе активніше пропагують свій маразм і
шукають підтримки в Україні.
Ми анітрошки не вказуємо на проблеми в Росії в спробі від-
волікти увагу від ксенофобії та расизму в Україні, хоча вважаємо,
що російським ЗМІ не завадило б менше зусиль докладати на те,
щоб наполягати на епідемії фашизму в Україні, а більше на те, щоб
боротися із цією чумою у себе в країні. Але це не рятує нас від не-
обхідності стежити за ситуацією в Україні й боротися з усіма симп-
томами небезпечної хвороби.
Ми не заплющуємо очі на значні проблеми, та й навіть наша
влада вже почала вживати заходів. Міри часто недотепні, занадто
повільні, іноді неефективні, але вже почала! І важко також, і вкрай
прикро, коли доводиться стільки часу та зусиль витрачати на спро-
стування обвинувачень і стереотипів, що, як будь-яка недостовірна
й необ’єктивна інформація, уводить в оману людей, як в Україні,
так і у світі.

30.04.2008
Влада – правді!

Ми розуміємо, що ніхто не застрахований від помилок, у то-
му числі й ЗМІ. Але, припустившись помилки, ми всі зобов’язані
якнайшвидше намагатися виправити ситуацію та усунути джерело
дезінформації. Після того, як чергова хвиля абсолютно недостовір-
ної інформації й моторошних обвинувачень щодо ляльки Гітлера
тайванського походження розгорнулась у ЗМІ, ми нагадали всім
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причетним до цього англомовним ЗМІ про право на інформацію
та просили вжити адекватних заходів. Бі-Бі-Сі зняла ролик, але не
вибачилася, і явно не збирається пояснити своїм слухачам, що пе-
реглянутий ними репортаж багато в чому не відповідав дійсності, і
загалом порушував принципи журналістської етики. Дві англійські
газети – Daily Telegraph і Daily Mail просто проігнорували наші лис-
ти. Інтернет тепер кишить повідомленнями, реакціями, вигуками
обурення, і все через неперевірену та недостовірну інформацію.
В умовах свободи слова, усі мають право виражати свої думки
та переконання.
Усі також вправі очікувати, що ЗМІ будуть представляти будьякі погляди та висвітлювати будь-які події об’єктивно й без перекру-
чування.
Ми вправі вимагати, щоб всі засоби масової інформації:
♦ перевіряли факти;
♦ не спотворювали джерело інформації;
♦ принаймні згадували про наявність альтернативних думок у
репортажах або інтерв'ю, де мають справу із суперечливими питан-
нями;
♦ не розкручували «сенсації»;
♦ не повторювали чужі репортажі без посилання на першод-
жерело;
Все це траплялося й раніше, і ми не можемо думати, що в май-
бутньому таке не повториться.
У нас немає коштів і можливостей ЗМІ.
Ми можемо боротися тільки одним – правдою.
Ми стежитимемо за всіма випадками поширення дезінформації,
і самі надаватимемо спростування у вигляді достовірної й доказової
інформації.

Ви можете нам допомогти

Якщо у Вас є сайт, блог або просто своє коло знайомих в Інтер-
неті, будь ласка, допоможіть нам поширювати достовірну інформа-
цію у ситуаціях навмисної фальсифікації.
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Оскільки ми бачимо проблеми, заподіяні людьми, готовими пе-
рекручувати факти й маніпулювати самими безневинними словами,
будемо вдячні за дослівні цитати, без додавань або змін.
Прохання й до ЗМІ

Звертайтеся до нас, коли Вам пропонують «сенсаційні повідом-
лення», що стосуються України.
Ми НЕ просимо вірити нам на слово. Навпаки, просимо пере-
віряти всю інформацію, і висвітлювати різні точки зору.
На це ми всі, у тому числі й уся Ваша аудиторія, маємо право.
В Україні є проблеми. Є й люди, що намагаються їх усунути.
У ЗМІ є й кошти й можливості багато чого домогтися.
Будь ласка, користуйтеся ними сумлінно!

07.05.2008
Допоможіть нам очистити інформаційний простір!

Прес-реліз 7 травня 2008
З часу, коли чотири засоби масової інформації – BBC, Deutsche
Welle, Daily Mail і Daily Telegraph – услід за російським телекана-
лом ГРТ, випустили неправдиву інформацію про ляльку Гітлера, яка
продавалась в Києві, Інтернет забруднений відходами цієї отруйної
дезінформації.
BBC, Daily Mail ї Daily Telegraph згодом тихо зняли матеріали,
причому принаймні Daily Mail, відреагувала тільки цього тижня,
після того, як Харківська правозахисна група своїм третім листом
попередила про плани звернутися із скаргою до англійського ре-
гулюючого органу Press Complaints Commission.
Ми вітаємо визнання матеріалів недостовірними та їх зняття з
сайтів, але наголошуємо, що відверта брехня тепер забруднила бага-
то сайтів, які посилаються саме на ці першоджерела.
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Ми закликаємо Deutsche Welle, Daily Mail и Daily Telegraph пуб-
лічно вибачитись і спростувати передану ними інформацію. Хоча
від BBC ми вже отримали письмове вибачення, ми запросили б ав-
торитетну службу врахувати масштаб шкоди і випустити публічну
заяву.
Напередодні 63-ої річниці завершення Другої світової війни в
Європі, варто вшанувати пам’ять всіх жертв нацизму на українській
землі активними заходами з очищення інтернету від усіх глибоко
образливих та брехливих матеріалів про ляльку Гітлера.
Ми просимо всі інтернет-портали, які розмістили подібну
необ’єктивну й недостовірну інформацію, її прибрати.
МИ закликаємо всіх небайдужих людей написати у вищенаве-
дені ЗМІ і на сайти, які розмістили їх матеріали. Зразки листа й
адреси можна знайти за адресою:
http://www.khpg.org.ua/en/index.php?id=1210169804
Будь ласка копіюйте листи також за адресою: halyakhpg@gmail.com.
Ми сподіваємось, що ЗМІ самі відізвуться, й визнають свою від-
повідальність за ситуацію, що склалась. В іншому разі, ми будемо
вимушені звернутись до відповідних регулюючих органів Великоб-
ританії та Німеччини.
Ми маємо право на достовірну й об’єктивну інформацію та ви-
магаємо, щоби ЗМІ брали на себе відповідальність за усунення на-
слідків зроблених ними помилок.

07.05.2008
Отруйні сліди брехні

Протягом двох тижнів, вигадана «сенсація» мусується та поши-
рюється світовими медіа. Ми стали свідками процесу, коли неправда
зі шпальт газет та інших ЗМІ продовжує поширюватись і всюди зали-
шає свої токсичні відходи. Для багатьох з нас немає нічого нового в
самому факті поширенні неправди. Натомість важко заперечити роз-
чарування деякими авторитетними медіа, які взяли участь у забруд-
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ненні інформаційного простору. Також вражає їх вперте небажання
визнати помилку та взяти на себе відповідальність за наслідки.
Здається повіяло чимось радянським від цієї історії, яку так
оперативно передали своїм аудиторіям західні журналісти з BBC,
Deutsche Welle, the Daily Mail, Daily Telegraph, одночасно з Першим
каналом (ГРТ) та іншими російським ЗМІ. На жаль сучасні погляди
багатьох росіян, і зокрема журналістів, свідчать про стійкий вплив
на них радянської пропаганди (або простіше кажучи, хет-спич), що
була спрямована на створення іміджу українців як затятих анти-
семітів і переконаних фашистів. Подібні паралелі звертали на себе
увагу в дискусіях на Інтернет-форумах , коли виявилось, що україн-
ці не збираються миритися із нав’язаним ним чужим брудом. Деякі
учасники цих дискусії вперто намагалися відволікти увагу від голо-
вного питання, – нашого права на чесну інформацію, – і втягувати
всіх в обговорення, наприклад, недоведених тверджень про війну. Во-
ни так само затято повторювали типову радянську (й на жаль, пострадяньску) пісню – «а ви чого очікували?.Та вони всі брешуть».
Питання, чого ми очікували, риторичне. Але дозвольте мені
відповісти раз і назавжди: чекала та чекаю на більше, бо переко-
нана, що маємо право вимагати ще більше! Зрештою вважаю такі,
«аргументи» тактикою, спрямованою на те, щоб ми всі мирилися із
інформаційним простором, забрудненим отруйними стереотипами
та міфами й не намагались відстоювати своє право на правду.
Не можемо навіть сподіватися на безпечне довкілля без суво-
рих заходів щодо безвідповідальних осіб, не готових дотримуватися
загальноприйнятих правил. Ті, хто поширив, свідомо чи ні, недос-
товірну, неперевірену і відверто брехливу інформацію, демонструють
неприпустиму відсутність відповідальності, коли майже нічого не
роблять аби усунути наслідки.
Ми би порадили BBC, Deutsche Welle, the Daily Mail and Daily
Telegraph ретельно перевірити свої джерела інформації й подумати в
майбутньому перш ніж розміщувати матеріали, взяті з упереджених
джерел, або невідомо звідки, та побудовані на стереотипах, й пере-
кручених фактах. Можемо навести багато прикладів подібних «сен-
сацій», які нахабно роздувались, чи яких взагалі не існувало.
Обмежимось лише одним прикладом «злочину», якого не бу-
ло. В листопаді 2007 р. Інтернет-портал MIGnews.com опублікував
«жахливе» повідомлення. Під час відкриття пам`ятника жертвам Го-
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лодомору, пенсіонер і голова «Конгресу українських націоналістів»
в Запорізькій області Василь Тимчина нібито заявив що «Прийшов
наш час, і Дніпро стане червоним від крові жидів і москалів». Обу-
реного журналіста найбільше вразило, що ніхто з присутніх пред-
ставників влади «не зупинив расиста». Однак цього виявилося не-
достатньо, бо наступного дня той самий журналіст уже натякає на
вказівку «згори». Ані відсутність самого «підозрюваного» на місці
цього уявленого злочину, ані відсутність подібного злочину під час
іншого заходу, що засвідчила перевірка СБУ та прокуратури, зовсім
не зацікавили тенденційні сайти з України та Росії. Вониі власне
будують свої теорії щодо генетичного фашизму українців на цьому
злочині-невидимці.
Західним ЗМІ також не завадило б зробити деякі висновки.
BBC досить оперативно відреагувала на критику, коли тихо зня-
ла відео зі свого сайту. На жаль, англійські газети повністю проігно-
рували перші наші листи, але повідомлення 5го травня про те, що ми
хочемо звернутись до британських регулюючих органів не залишило
їх байдужими. Принаймні, зникла неправдива замітка з сайту Daily
Mail. На сьогодні «Німецька хвиля» на жаль ігнорує наші скарги,
або дає непереконливі пояснення, чому вони опублікували подібний
матеріал, і чому не збираються його прибирати.
Вже троє представників західних медіа прибрали свої матеріа-
ли, – і це свідчить про здатність громадськості на них вплинути.
Схоже вони усвідомили свою помилку, що розповсюдили недос-
товірну інформацію. Вітаємо це дещо запізніле та вимушене рішен-
ня. Сподіваємось, що й на «Німецькій хвилі» нарешті усвідомлять,
що не мають права вводити своїх читачів в оману.
Однак ми також вимушені, нагадати всім вищезгаданим ЗМІ,
що не йдетьтся лише про мовчазне зняття матеріалів. Нехай їх спів-
робітники просто введуть пару слів із власних текстів в Google! Во-
ни одразу помітять отруйний слід своїх безвідповідальних і непро-
фесійних повідомлень...
Наведемо лише два приклади. Як відомо, назва репортажу BBC
збереглася в інтернеті. До того ж лише назвою відрізняється цей ре-
портаж від репортажу російського Першого каналу (ГРТ). Зверніть
увагу, що навіть першоджерело репортажу BBC не стверджує, що
ляльки були вироблені в Україні. Можливо, на BBC вирішили, що
завдяки такій деталі, можна не посилатися на джерело? Невідомо.
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Але власне ця неточність завдає великої шкоди. Варто відзначити,
що упередженість, необґрунтовані звинувачення та відсутність аль-
тернативних точок зору на ГРТ нікого не дивує. Але подібні вади
дивують всїх хто звик довіряти BBC.
Замітку Daily Mail можна знайти на різних сайтах і навіть різни-
ми мовами. Можна знайти посилання на сайт газети, але без імені
автора, оскільки його не було в оригіналі замітки. Не було й поси-
лання на джерело, яке анонімний автор нахабно перекрутив, коли
написав про можливі моделі концентраційних таборів. Як у цьому
тексті, знятому під тиском лише після майже двох тижнів, так й в
тексті Німецької хвилі, є багато неправдивої інформації, яка ство-
рює негативний імідж України.
Прикро, що такі ляльки можна купити в одному з магазинів
Києва, а також в Британії, США, та інших країнах. Ніколи не збаг-
ну, як хтось може придбати собі екземпляр Гітлера або Сталіна. Але
залишається незрозумілим ще одне: як можна розкручувати брехливу
сенсацію за кошт народу, який так постраждав від фашистів? Нацис-
ти знищили більшість українських євреїв, разом з багатьма іншими
мешканцями країни. На тлі брутальних помилок і отруйної брехні у
згаданих матеріалах, заниження оцінок жертв війни можуть здавати-
ся дрібницею, – однак для багатьох українців, чиї рідні постраждали
в ті страшні роки, ця помилка також є глибоко образливою.
9-го травня відзначаємо День Перемоги. Люди будуть вшанову-
вати пам’ять загиблих, згадувати своїх рідних. В їх пам’ять зробімо
ще одне, – докладемо зусиль, аби до 9-го числа очистити Інтернет і
прибрати принаймні більшу частину брехні, яка залишилась після
чергової ганебної кампанії.

11.05.2008
Ціна слів

Негативні наслідки недавньього розкручування сенсації з при-
воду ляльки Гітлера не можна, на жаль, усунути одними вибачення-
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ми. Тим не менш, привітаємо готовність Бі-Бі-Сі визнати помилки,
і сподіваємось, що важливі уроки засвоєні.
Наводимо наше листування з Директором служби новин Бі-БіСі Гелен Боуден з її дозволу.
Зазначимо, що цьому передував наш лист від 25 квітня, де ми
пояснювали, що інформація в репортажі Бі-Бі-Сі є недостовірною й
необ’єктивною, і нагадували про право на інформацію і фахові жур-
налістські стандарти. Не отримавши відповіді, ми усе це виклали
в текстах, які надіслали 30 квітня і розповсюдили через Інтернет.
Довго спостерігати, як неправдива інформація гуляє Інтернетом з
посиланням на Бі-Бі-Сі, нам не хотілось, і 5 травня ми надіслали БіБі-Сі третій лист, а наступного дня – ще один. У них ми наголосили,
що недостатньо просто зняти матеріал без публічного вибачення. Ми
також надіслали листи до інших ЗМІ з вимогою прибрати перекруче-
ну інформацію і публічно спростувати свої попередні публікації.
П. Боуден надала нам і заяву для преси, але без відповіді на
два питання, ми не вважаємо можливим її опублікувати. В заяві,
здається, ненавмисне повторюється помилка, що так чи інакше
два тижні тому вводила людей в оману. Підкреслюємо, що в статті
А. Капустіна, яку перекрутили до невпізнання деякі ЗМІ, йшлося
про ляльку або модель, яка аж ніяк не призначалася для дітей. Тому
слово «іграшка» не можна вживати. Ми вже просили Бі-Бі-Сі це
врахувати, й запрошуємо Службу, яка завжди користувалася довірою
в українців, опублікувати свою заяву.
Наразі ми чекаємо на результати розслідування, яке, як нам
повідомили, проводять в Daily Mail. На жаль, ми досі чекаємо на
будь-яку відповідь на наші листи до Daily Telegraph. Важко при-
пустити, що наші листи не отримали. Адже замітки, що викликали
обґрунтовану критику, зникли із сайтів обох газет після надсилання
нами чергового листа, в якому ми вже згадували про намір зверну-
тися зі скаргою до англійських регулюючих органів.
Зазначимо, що вперте небажання Deutsche Welle (Німецької
хвилі) наслідувати прикладу своїх британських колег і прибрати не-
достовірну інформацію викликає в нас здивування. Можна наво-
дити різні оціночні судження заради плюралізму та дискусії, але


http://www.khpg.org.ua/index.php?id=1209562706
http://www.khpg.org.ua/index.php?id=1209569256
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коли сама інформація, на яку посилається анонімний автор таких
суджень, неправдива та незбалансована, то це є просто порушенням
прав аудиторії на інформацію.
У наших листах, як до Deutsche Welle, так і до Daily Mail, ми
просили пояснити, чому нам не дозволили представити альтерна-
тивну точку зору серед відгуків на статтю, що схоже на цензуру, а не
на вільний обмін думками.
Ми сподіваємось на мудре рішення із боку згаданих ЗМІ, але
публічно попереджаємо, що, в разі відсутності до 20-го травня виб-
ачень, нам нічого не залишиться, як звернутися до британських ре-
гулюючих органів. Ми також опублікуємо всю переписку (в одному
випадку, односторонню) у доступних нам виданнях і сайтах.
Протягом трьох років Україна отримує відносно добрі рейтинги
щодо свободи слова, що відрізняє її від багатьох пострадяньских
сусідів.
Тішить теж, що багато українських ЗМІ самі створили розді-
ли, присвячені правозахисній тематиці, або регулярно висвітлюють
подібні проблеми.
Усе це дає нам шанс розвивати громадянське суспільство й
спільними зусиллями боротися із негативними явищами.
Неприпустимо, аби ця свобода використовувалася, щоб поши-
рювати неправдиву інформацію й дискредитувати нашу країну.
Ми маємо намір й надалі всіляко перешкоджати будь-яким
спробам вводити людей в оману або розпалювати ворожнечу. Буде-
мо раді тісно співпрацювати в цьому із ЗМІ й всіма зацікавленими
сторонами.
Давайте разом покажемо, що в разі повторення таких розкруче-
них сенсацій, небажання перевіряти інформацію й давати об’єктивні
та збалансовані репортажі, а не повторювати нав’язані стереотипи,
постраждає аж ніяк не наша репутація.
Листування

7 травня

Шановна Галю Койнаш,
Дякую за електроні листи, і за те, що привернули мою увагу до
цієї справи. Я дуже серйозно поставилась до Вашої скарги й розмо-
вляла із всіма, хто брав участь в передачі вранці 23 квітня.
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Я погоджуюсь з Вами, що зміст цього сюжету не відповідав ре-
дакційним стандартам новин Бі-Бі-Сі.
Не повинні були передавати слова журналіста, чий коментар
включили в сюжет, оскільки автор сюжету не збалансував їх й не
пояснив контекст.
Факти цієї історії повинні були підлягати перевірці: з’ясувалось,
що ця іграшка була вироблена не в Україні, а на Тайвані. Також,
оригінальне джерело цієї історії повинно було братися до уваги. Що-
найменше, назву цього джерела треба було повідомити глядачам, що-
би вони могли самі зробити висновки щодо достовірності сюжету.
Важливо також підкреслити, хоча це не є виправданням, що
відеоматеріал готувався під час важкої нічної зміни й розроблявся
добросовісно: його джерелом була система обміну новин між теле-
компаніями EVN. Вони входять до Європейської спілки мовників,
членом якої є й російський Перший канал.
Також варто зазначити, що як тільки наші редактори новин
дізналися про особливості цього сюжету, вони зняли його з веб-сай-
ту та з сітки подальшого мовлення.
Ваші зауваження були скеровані до команди, що випускала сюжет,
а нагадування про необхідність перевірки всіх джерел інформації було
розіслано нашим колегам. Будьте впевнені, що уроки з цього інциден-
ту були засвоєні.. Ми шкодуємо через образи, яких він міг завдати.
З повагою,
Гелен Боуден,
Директор служби новин Бі-Бі-Сі
(7 травня)

Шановна п. Боуден,
Дякую за лист.
Я рада, що Ви погоджуєтесь, що сюжет був неприйнятним, й бе-
зумовно сподіваюсь, що уроки з цього інциденту були засвоєні.
Матеріали були вже готові (прес-реліз трьома мовами і додат-
ково – стаття українською мовою). Але я, коли отримала Ваш лист,
дещо адаптувала прес-реліз.
З огляду на те, що іміджу України завдано серйозної шкоди, ми
не можемо вважати приватного листа адекватною реакцією на інци-
дент. Як Ви побачите в долучених матеріалах, ми вимагаємо публіч-
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ної заяви. Я б також припускала, що і для БібіСі публічна заява ан-
глійською українською і російською мовами могла б допомогти від-
новити довіру до вашої служби. Вибачте, коли це різко звучить, але
особисто переконалась, наскільки цей інцидент підірвав мою довіру
до Вашої організації, і ,підозрюю, що не я одна так відреагувала.
З повагою,
Галя Койнаш
8 травня

Шановна Галю Койнаш,
Дякую за лист. Я хотіла би Вас упевнити, що ми вже вжили за-
ходів із запобігання подібних проблем у майбутньому. Я ознайомила
старших колег із цією справою. Я нічого не маю проти опублікуван-
ня нашої переписки й можу також запропонувати нашу заяву для
преси, перекладені українською та російською мовами.
З повагою,
Гелен Боуден
9 травня

Шановна пані Боуден,
Я зараз збираю матеріали, щоб опублікувати інформацію ук-
раїнською, російською та англійською мовами і бажала б уточнити
пару питань.
1) Коли Ви застосовуєте вислів press statement, що саме Ви маєте
на увазі? Чи опублікувала Бі-Бі-Сі цю заяву, а якщо ні, чи збирає-
теся Ви його оприлюднити, і коли?
2) Мені здається, що слова «іграшка» (усіма мовами) може на-
справді вводити людей в оману. Для мене це слово означає щось для
дітей. Нічого в тій ляльці чи моделі Гітлера (в тому числі, й баснос-
ловна ціна, між іншим) не дає підстав вважати, що вона призначена
для дітей.
Мені незручно Вас підганяти, але була б дуже вдячна за від-
повідь сьогодні.
З повагою,
Галя Койнаш
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14.05.2008
Польові нотатки

Німецька хвиля 13 травня нарешті прибрала скандальну статтю
про «ляльку Гітлера».із свого сайту. В листі до Харківської право-
захисної групи, редактор англомовної редакції DW – World Крістін
Зайєр пише:
«Я дуже серйозно ставлюсь до Вашої скарги й обмінялась також
електронними листами із головним редактором українського медіа
видання «Телекритика» Євгеном Мінком. Найближчим часом візь-
мемо інтерв’ю в п. Євгена, з роз’ясненням історії цього сюжету і як
він висвітлювався в англійських ЗМІ. Ми вважаємо за краще пояс-
нити своїм читачам, звідки взялась така недостовірна історія, що
вводить в оману читачів. Нам здається, що найвідповіднішим буде
інтерв’ю з українським журналістом, який спеціалізується з питань
свободи преси та журналістської етики. Водночас ми прибрали стат-
тю із свого сайту.»
Далі пані Зайер пояснює, що DW – World висвітлювала історію
на підставі англійських і німецьких повідомлень із Deutsche Presse
Agentur і Reuters. Вона посилається також на Бі-Бі-Сі та деякі заміт-
ки в англійській пресі. «Якщо ці джерела давали неправдиву інфор-
мацію, ми на той час не могли про це знати, оскільки жодне з них не
посилалось на українське джерело й жодна зі систем обміну новин
не спростувала первинне повідомлення.»
Ми раді, що ганебна стаття нарешті зникла із сайту, але не мо-
жемо не вказати на декілька неточних деталей. По-перше, Deutsche
Presse Agentur якраз посилається на статтю в «Дзеркалі тижня», хоча
спотворює назву газети. Одна з перших заміток в Daily Telegraph теж
посилається на «Дзеркало тижня», й так само видно, що «автор» за-
мітки не тільки не читав джерело, але навіть не брав в руки, бо він
дружно повторює спотворення назви. Тобто, знали, звідки (нібито)
взята інформація від самого початку. Залишається невідомим, чо-
му жоден із п’ятьох засобів масової інформації, що масово заразили
світові ЗМІ брехнею, не читав першоджерело. 6 травня пані Зайер
обмінялась листами із головним редактором «Телекритики» Євгеном
Мінком, який вказав на джерело і на низку розбіжностей між оригі-
налом і статтею на DW – World. У відповідь п. Зайер указала на DPA,
Daily Telegraph і BBC. Вони ж кажуть, що ляльки українського ви-
робництва, а яка різниця, що пише автор статті в Дзеркалі тижня!
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6 травня п. Зайер повідомила, що англомовна редакція DW –
World не планує прибрати статтю. «Замість цього було б краще
надрукувати спростування й роз’яснити, як історія розширилась з
приводу перекрученого перекладу й як дезінформація сприяла не-
достовірним репортажам».
Можемо погодитися із п. Зайєр й тільки шкодувати, що нічого
такого не відбулося. Стаття залишилась на місці, інтерв’ю в п. Мінка
не брали, й всі мої листи, та листи багатьох обурених читачів зали-
шалися без відповіді до 13 травня, коли я почала не тільки писати,
а й телефонувати.
Декому з читачів може здаватися, що я несправедлива до Німець-
кої хвилі. Заради збалансованості скажу, що маю не менші претензії
до всіх п’ятьох ЗМІ, що розпочали цю прикру епідемію брехні. Всі
взяли інформацію з неперевірених джерел, всі мають якісь проблеми
з розумінням того, що інформацію про Україну краще перевірити на
місці, ніж в Росії, або в англійських чи німецьких ЗМІ.
Крім того, майже всі продемонстрували дивне небажання відре-
агувати на ситуацію. Не думаємо, що вони поставили собі за мету об-
манювати людей, але так, власне, вийшло. Могли би зменшити шкоду,
прибравши недостовірну інформацію, як тільки отримали перші де-
сятки скарг. Не хотіли. Тобто, теоретично, в цих ЗМІ надаються елек-
тронні адреси для відгуків, скарг або новин, але ніхто їх насправді не
читає. Хоча, тоді незрозуміло, чому зникли замітки з Daily Telegraph
і Daily Mail минулого тижня, коли в черговому листі я вже написала
про намір поскаржитися на них до англійського регулюючого органу
(Press Complaints Commission). Редактор Daily, Mail навіть написав
мені приватний лист із вибаченням. Щоправда, вибачився за завда-
ну образу, а не за розповсюдження недостовірної інформації. Але,
принаймні, він не заперечує, що замітки прибрали внаслідок скарг.
А з Daily Telegraph пишуть, що жодних моїх листів в очі не бачили
(хоча автоматичне підтвердження я отримала на кожне), а прибрали,
бо часто так роблять (!?). Точніше, написали після тих магічних слів
(Press Complaints Commission), а зараз знову таке враження, що листи
мої потрапляють в чорну діру. Нехай там висять, допоки не попросять
їх забрати та показати в цьому регулюючому органі.
Ми показали, що мовчати, коли нас обливають брудом, не ба-
жаємо. Якщо дехто переконається в цьому тільки за допомогою ре-
гулюючих органів своєї країни, то ми готові.
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Ми вважаємо за необхідне домогтися публічного вибачення від
усіх ЗМІ, які надрукували неправдиві матеріали щодо продажу ляль-
ки Гітлера в Україні/ Неприпустимо розповсюджувати неперевірену
та упереджену інформацію, але ще гірше не відповідати за завдану
шкоду. Колективної відповідальності не буває.
23.05.2008
Останній дзвоник

Протягом останніх двох-трьох тижнів ми тільки й писали нудно
та настирливо про одну огидну ляльку. Сподіваємось, що зможемо
залишити цю гидоту й зайнятися важливішими справами, але спо-
чатку маємо одне велике прохання.
Попереду останній урок і Ваша участь вкрай важлива.
На сайтах БіБіСі, Німецької хвилі та англійської газети Daily
Mail, всі читачі можуть прочитати вибачення за недостовірну інфор-
мацію про ляльку Гітлера.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3337110,00.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2008/05/report_mistake.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1021570/Adolf-Hitler-Doll.html
Ми дякуємо редакторам тих ЗМІ й раді, що вони переконались
в необхідності публічного спростування неправдивих репортажів і
текстів.
Багато інших сайтів, які розмішували матеріали щодо ляльки
вже прибрали тексти, й деякі вибачилися.
Залишилися деякі, що вперто не хочуть публічно визнати, що
припустилися помилки, або, схоже, взагалі не збираються припини-
ти вводити своїх читачів в оману.
Давайте, ми їм нагадаємо, що брехати не тільки негарно, але й
протизаконно.
Три з першоджерел публічно вибачилися, ще одне прибрало за-
мітку, але чомусь не хоче усвідомити завдану шкоду.
Маємо три листи – до Daily Telegraph яка має зрозуміти, що во-
на теж несе відповідальність за вірус брехні й повинна вибачитися:
– до Deutsche Presse Agentur та інших сайтів, які ще не прибра-
ли брехню.


Листи (зразки) можна знайти тут
http://www.khpg.org.ua/en/index.php?id=1211591616
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Ми самі попередили Daily Telegraph і Deutsche Presse Agentur ,
що звернемось із скаргами до їх регулюючих органів, якщо адекват-
ної відповіді не буде.
Втім розраховуємо на те, що вони самі зрозуміють, що не мо-
жуть свідомо обманювати своїх читачів.
В умовах інформаційної війни цей урок надзвичайно важли-
вий – та корисний – для нас усіх. Будь ласка, долучайтесь до нашої
акції!
27.05.2008
Засіб від інформаційних тарганів

За прибігшим тарганом хто з нас не уженеться? За двома, трьома
та більше ганятися вже проблематично Отже, якщо немає жодно-
го бажання ділити квартиру з огидною навалою, то краще шукати
серйозніші засоби.
Точно виявити джерело брудної дезінформації, яка розбіглася
світовими ЗМІ місяць тому щодо ляльки Гітлера, яку нібито вироб-
ляють в Україні й масово продають дітям, навряд чи ми зможемо.
Причина до банального проста – ніхто не захоче визнати, що клю-
нув на таку смердючу принаду заради вельми сумнівної сенсації.
Протягом місяця ми наполегливо радимо ЗМІ розібратися як-
найшвидше у своїх джерелах інформації. Сподіваємось, що показали
деяким західним ЗМІ, зокрема Бі-Бі-Сі, Німецькій хвилі та газетам
«Дейли Мейл» і «Дейли Телеграф»: даремно вони проігнорували еле-
ментарні засади журналістської етики, й їхня репутація постраждала
з приводу прикрої неповаги до свого професіонального обов’язку.
Можемо вже не доводити повну необґрунтованість «інформації»
про ляльку Гітлера. Що можна було в цьому переконатися без жод-
них проблем, прочитавши першоджерело в газеті «Дзеркало тижня»,
нам довелось пояснити багатьом ЗМІ. Три із згаданих – BBC, Daily
Mail и Daily Telegraph – або відразу прибрали свої матеріали (BBC),
або після того, як почули слова «регулюючий орган». Deutsche Welle
довше упиралось, зате, знявши статтю, майже відразу публічно виб-
ачилося й поставило інтерв’ю з головним редактором «Телекритики»
Євгеном Мінком щодо розкрутки фальшивої сенсації (http://www.
dw-world.de/dw/article/0,2144,3337110,00.html ). Ми, звичайно, повідо-
мили інші ЗМІ про такий мудрий крок, і згодом з’явилося вибачен-
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ня й на сайті Бі-Бі-Сі, http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2008/05/
report_mistake.html (раніше нам прислали вибачення, яке з дозво-
лу БіБіСі, ми розміщували на наших сайтах http://www.khpg.org.
ua/index.php?id=1210551305 ). Розмова з редактором Daily Mail, тре-
ба сказати, проходила в дещо іншому ключі, але спростування та
вибачення з’явилися на сайті газети 23 травня http://www.dailymail.
co.uk/news/article-1021570/Adolf-Hitler-Doll.html . Після нетривалого
прояву готовності з нами розмовляти, редакція Daily Telegraph знову
ігнорує наші листи із закликом публічно вибачитися. Втім, припус-
каємо, що це тепер лише питання часу.
Сила переконання

Попри все бажання вірити в магічну силу наших слів, йдеться,
звичайно, про більш прозаїчні моменти. ЗМІ борються за своє місце
під сонцем, й, ясна річ, не можуть наганяти на аудиторію нудьгу.
Тим не менш, вони не вправі вводити людей в оману і зобов’язані
відповідати за ту правду або ж образливу брехню, яку передають.
 Те, що передавали звідкись отриману інформацію, не знімає з
них відповідальності. Мова йде не про моральну (точніше не тільки
про моральну) відповідальність. Є ще закони та кодекси журналіст-
ської етики в усіх наших країнах, і ЗМІ по редакційній голівці не
погладять за обдурювання людей або порушення нашого права на
правдиву інформацію.
Ми розмовляли з різними ЗМІ. Відчувалося, що для одних на
першому місці стоїть репутація, а на інших слова «регулюючий ор-
ган» діють прямо як заклинання.
В одному випадку ми вже готові були довести справу до кін-
ця за допомогою англійського регулюючого органу (Press Complaints
Commission). Лише після довгих вагань ми погодилися на спросту-
вання, яке буде виставлене на сайті ЗМІ не так довго, як сама заміт-
ка. Вирішили, що краще дістати та максимально поширити не пов-
ністю задовільне спростування, ніж чекати ще один місяць. Адже
інформаційні таргани розмножуються анітрохи не повільніше своїх
побратимів в реалі. А тепер можемо із повним правом пред’являти
претензії до будь-яких ЗМІ, що відмовляються прибрати матеріали,
передруковані з цього джерела.
Керувалися ще одним міркуванням. У ті перші дні після опуб-
лікування брехні, у багатьох із нас руки опускались. Адже повсю-
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ди повторювався оцей обурливий наклеп. Чергового удару завдано
репутації країни, репутації кожного з нас. Але цього разу багато
людей не бажали мовчки терпіти, й виявилося, що можна вплинути
на ситуацію. Нудно було б перерахувати всі ЗМІ, які вже прибра-
ли матеріали, або самі написали замітки про перекручену сенсацію.
Їх багато. Приголомшлива швидкість, з якою інформаційні таргани
проникли в різні частини світу, наштовхує на думки щодо наявності
якогось «джерела Х». Якщо у нього були якісь злі наміри, скромно
сподіваємось, що план повністю провалився.
Чи могли би допомогти державні органи? До цього питання маю
двояке ставлення. Масштаб даної фальшивки і певні підозри що-
до джерела роблять майже повне мовчання держави незрозумілим.
З іншого боку не уявляю, як можна було адекватно реагувати на
офіційному рівні. Крім Німецької хвилі й до меншої міри БіБіСі,
йшлося про приватні ЗМІ. Їх поводження має регулюватися внут-
рішніми законами та кодексами, а не дипломатичними нотами.
Можливо, питання лежить в двох площинах. Найсильніше ба-
гатьох вразила у цій брудній історії причетність західних ЗМІ до
знайомої гри. Використалося огидне чудовисько в вигляді ляльки
Гітлера, що користується, на превеликий жаль, попитом у багатьох
країнах, аби нав’язати старий стереотип українців, знайомий нам
усім із радянської пропаганди. За будь-якими спробами зашкодити
іміджу та репутації країни, держава, безумовно, має слідкувати.
Втім, є й інша площина. Якщо у нас в квартирі навала тарганів,
а бруд знаходиться десь у сусідів, будемо все це з’ясовувати, але потім.
Спочатку треба вживати заходів. Ми всі бачили, як поширювалася
брехня та своїми нечистотами розкидалася по всьому світі. Відреагу-
вали ми з Вами. Одну брудну хвилю неправди відбили та своє право
на достовірну та об’єктивну інформацію відстояли. Непоганий урок
усе-таки подали ЗМІ, й сподіваюсь, самі засвоїли.
27.06.2008
Врать не только некрасиво

Для детей мы очень чётко различаем «сказки» от реальности,
правду от вранья. Пока они не начали читать газеты и слушать вы-
ступления политиков, всё прекрасно. Потом, безусловно, будет слож-
нее, но своим детям они продолжат объяснять, что врать некрасиво.
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Но откуда у нас такая терпимость к неправде в СМИ? Все заме-
чательные инициативы журналистов и дискуссии об информацион-
ных войнах лишены смысла без одной составляющей –возмущения,
когда нас водят за нос и принимают за идиотов.
Только что поставили последнюю точку в скандале вокруг од-
ного отвратительного чудовища. Английская газета Daily Telegraph
последней опубликовала опровержение, в котором она признаёт,
что никакого производителя кукол в Украине не было, сама кукла
Гитлера тайваньского производства, в широкой продаже не была, и
никаких планов на раскрутку товара не было (http://www.telegraph.
co.uk/news/2193520/Adolf-Hitler-doll.html)
Мы искренне благодарны Комиссии по стандартам прессы в
Англии, которая нам помогла, когда в редакции газеты не хотели по-
нять, «какое нам до этого дело». Комиссия понимала, и наверняка,
объяснила предельно ясно: выпустили недостоверную информацию,
вас поймали, извиняйтесь.
Кажется, нам всем эта история продемонстрировала, что дезин-
формация может преодолеть любые границы и языковые барьеры.
Впрочем, она была бессильна переломить наши стереотипы. Ес-
ли совсем примитивно, то возмутились только «западным» враньём,
а на российское практически не реагировали. С одной стороны, это
совершенно естественно. Замечаем то, что выделяется, а здесь запах
был до тошноты знакомый.
А с другой, СССР уже давно распался, и стоило бы задать воп-
рос, а почему, собственно, мы не реагируем на фактически советс-
кую пропаганду российских журналистов? Скорее не дождёмся отве-
та, но вопрос не риторический. Довольно много других репортажей
в российских СМИ содержат абсурдные обвинения, которые можно
без труда опровергнуть. К сожалению, в ответ на цунами оскорби-
тельной риторики, журналисты в Украине слишком часто отвечают
более или менее таким же образом. В результате первоначальный
бред забывается, и побеждает самый красноречивый. Тем временем
упорное нежелание терпеть (мягко говоря) неточность и привычка
пункт за пунктом указывать на ошибки, просто чудесно действует
на словесные потоки каждого (и более того, доставляют самое насто-
ящее удовольствие!)
Подозреваю, что проблема не только в силе риторики. Боль-
шинство штампов советской идеологии давно отбросили, но один до
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сих пор остаётся актуальным. Коммунистическому режиму было вы-
годно отмахиваться от критики с помощью аргумента, что все врут
и не существует объективных фактов. Не так легко это отрицать,
когда враньем проникнуто все, да и есть тут какая-то доля истины.
Но только до некоторой степени. В Англии, например, выходят пять
серьёзных ежедневных газет. Знаешь в принципе, какие у каждой ре-
дакции (возможно, владельца) политические взгляды, многие имен-
но поэтому читают одну газету, а не другую. Тем не менее, смерть
(редакционная) неизбежно настигнет любую газету, которая станет
представлять важные события по-своему, искажать их или просто за-
малчивать. Причём речь не идёт о смерти во исполнение президент-
ского указа или судебного решения. Просто не станут её покупать.
Не после первой сомнительной статьи, возможно, не после второй,
но после третьей – точно. Доверие выдвигает суровые требования.
К сожалению, всё чаще даёт о себе знать ещё один стереотип –
«все продаются, у всех своя цена». Согласно результатам мониторин-
га, который проводит журналистская инициатива «Не продаёмся»,
на киевских выборах в мае все без исключения политические партии
и блоки покупали «джинсу» или материалы под заказ на телекана-
лах. Кто больше, кто меньше, но суть от количества проплаченных
материалов не меняется.
А суть стоит отметить: все украинские политические партии
пытались исказить волеизъявление избирателей с помощью скры-
той рекламы. Многие СМИ и журналисты брали деньги за то, что
вводили свою аудиторию в заблуждение. Граждане стали жертвами
подмены новостей рекламой, а в результате не могли свободно реа-
лизовать свои демократические права.
А мы наблюдали за этим процессом и продолжали гордиться
тем, что, в отличие от некоторых соседей, у нас свобода прессы.
Слишком часто, кстати, волнуют нас только потоки вранья от «не
тех партий», а на поведение «своих» мы смотрим сквозь пальцы. Де-
ти должны понимать, что враньё любого цвета остаётся враньём, а
мы не должны? Должны.
Не буду перечислять необходимые поправки к законодательству,
неотложную потребность в комиссии, к которой каждый может об-
ращаться за помощью, да и в чётком кодексе журналистской этики.
Всё это до боли ясно, и жаль, что так мало делается, но нужно и
намного больше.
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Если я продаю заведомо испорченные или некачественные про-
дукты, я должна нести ответственность, точно так же, как те, кто
сознательно покупает их у меня, чтобы другим продавать. Стоило бы
публично лоббировать запрет на законодательном уровне «джинсы»,
чтобы можно было привлекать к ответственности, как заказчиков
материалов, так и тех, кто предлагает такие вонючие услуги. Этого
тоже не добьемся сразу, зато сама кампания способствует осознанию
опасности такого позора.
Именно общественность должна играть в этом значительную
роль. Судебные иски дороги, и даже жалобы в регулирующие органы
требуют много времени. Нереально надеяться, что многие станут
таким способом отстаивать свои права. Но если достаточно людей
выскажут возмущение несбалансированными репортажами, недос-
товерной информацией и проплаченными материалами, то репута-
ция СМИ неизбежно пострадает.
В истории с куклой Гитлера нам удалось опозорить некоторые
западные СМИ не призывом к совести, и если есть разница, то она
заключается исключительно в развитости механизмов. СМИ и жур-
налисты нигде не имеют права передавать неправду, и мы не долж-
ны этого терпеть.
Роль общественного мнения иногда доходит до абсурда. Неко-
торые перлы политкорректности откровенно поражают. Читаешь
какие-то новинки и как ни стараешься, никак не поймёшь, в чём
усмотрели политнекорректность «крамольного слова». С другой сто-
роны, много слов, употребляемых в украинских СМИ по отноше-
нию, скажем, к людям других этнических групп, женщин и людей
с другой сексуальной ориентацией, или в сообщениях о людях, ко-
торых только обвиняют в совершении преступления, и т. д. просто
немыслимы в английских или американских СМИ. Кто-то обяза-
тельно поднимет крик.
Не думаю, что всё так быстро изменится, хотя даже это неизвес-
тно. Не знаем, потому что не пробовали. Если свобода слова имеет
ценность (а она имеет), то выбора просто нет.
А я бы поставила под сомнение мотивы, по меньшей мере, части
тех, кто нас уверяет, будто ничего не можем изменить, так как «они
все врут, они все продаются».
Кто они?
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28.08.2008
Газетний погром

29 липня у Львові трапився банальний. хоча, безумовно, непри-
ємний конфлікт. Діючі особи – активісти молодіжного єврейського
центру «Шалом Хаверим» і їх сусіди – подружжя пенсійного віку.
До кінця невідомо, чому пан пенсіонер раптом вирішив увірватися у
помешкання ненависних йому сусідів. Повідомлялось спочатку, що
через галас. Його зустріла пані П., напевно перелякана, яка обачно
озброїлась балончиком зі сльозоточивим газом. Пані пенсіонерка
кинулась нібито захищати чоловіка. Вона прихопила з кухні черпак,
яким вибила скло з двох вікон в приміщенні молодіжного центру.
З тим самим черпаком вона напала на пана Н., який вийшов допо-
могти пані П.
Чи можна це назвати «антисемітським нападом»? Залежить, що
ми під цим розуміємо – молоді люди, безумовно, є євреями, а їх
сусіди-пенсіонери, схоже, неодноразово дозволяли собі антисемітсь-
кі висловлювання на адресу центру. Без сумніву, неприємно, але на
повномасштабний напад навряд чи тягне, тим більше, що не знаємо,
на кого іще це подружжя виливає свою злобу. Відомо, що решта
сусідів пенсіонерів не підтримували.
Міліція прибула за 15 хвилин. Приїхав також помічник Мініст-
ра внутрішніх справ з питань дотримання прав людини у Львівській
області Тарас Гаталяк, й на додаток «швидка», хоча вона не знадо-
билась. Постраждали, але не сильно, тільки буремні пенсіонери. Су-
дове засідання у цій справі відбулось минулого тижня, й на пенсіо-
нерів наклали штраф.
Сенсаційного, звичайно, мало. Зате в подальшому розвитку
«подій» стільки знайомих рис, що важко відчувати справжнє здиву-
вання. Скоріше звиклу прикрість.
1 серпня з’явилось перше повідомлення в Jewish News (під заго-
ловком «Дождались погрома!»), на Інтерфаксі, спочатку російською,
згодом англійською, а нарешті, під підписом Ярослава Юнка ще й
польською. Кудись зникли агресивні пенсіонери, стверджується, що
«група львівських антисемітів улаштувала погром», черпак перетво-
рився в «залізні палиці», й нібито група, «вигукуючи антисемітські
гасла, увірвалась з будинок єврейського центру й трощила все на
своєму шляху. Двоє робітників, які перебували в центрі «Шалом
Хаверим», були жорстоко побиті «погромщиками».
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У першій замітці посилаються на «одного активіста» єврейської
громади Львова». Підхопивши сенсацію, решта згаданих ЗМІ пов-
торюють або дослівно перекладають те ж саме, з дозволу сказати,
«джерело». Щоправда, в англійській та польській версіях інформація
вже виходить з Федерації Єврейських Громад СНД. При цьому пан
Юнко повідомляє своїм польським читачам, що інформацію подали
українські ЗМІ, й нібито вони посилаються на Федерацію.
Це дещо розходиться із тим, що той самий пан Юнко пише в
«Українській правді» 4 серпня, але спочатку приділимо трохи уваги
походженню та використанню джерел.
Йдеться про цілком конкретну подію, на повідомлення про яку
відгукнулася не тільки слідчо-оперативна група, але й помічник
Міністра внутрішніх справ з питань дотримання прав людини. Має-
мо також рішення суду. Що стосується версії від 1 серпня, є першод-
жерело з посиланням на анонімного «активіста». Той же текст кочує
сайтами, й дорогою обростає ще одним «джерелом».
А до 4-го серпня у пана Юнка авторитетні джерела інформації
вже розмножились. Хоча, через їх повну анонімність не можемо зна-
ти, чи були вони у нього 1 серпня, коли він скопіював «інформацію»
з Інтерфаксу (чомусь посилаючись на «українські медіа»)
Судячи з тексту, журналіст спеціально не вбачає потребу в кон-
кретній інформації від конкретних, не анонімних людей. Він «не
знає всіх подробиць цієї події «але бачив такі єврейські громади
у Варшаві, тому вважає себе вправі намалювати цілу картину. Є в
його версії навіть передісторія, де побожні та охайні євреї наводять
порядок у львівському будинку, а тим самим дратують інших сусідів,
яким нібито ще не по душі те, що «в їхньому домі єврейські діти
вивчають власну традицію».
Гадаю, читачеві знайомі картини Шагала, твори Шолома-Алей-
хема або старі єврейські пісні. Напевне, він і відчував скорботу за
знищений світ. Юнко, власне, той світ і описує. Можна тільки шко-
дувати, що, вирішивши надати своїй статті назву «Львівський пог-
ром», яка асоціюється із жахливою трагедією 1941 року, й розповіс-
ти байки про погром, якого не було, він забув інше. Адже міг би
пам’ятати, як легко нагнітати напругу, розпалювати ворожнечу та
розпускати чутки, від яких гинуть безвинні люди.
Я пишу – Юнко, розумію всі його анонімні джерела. Хотілось
би, аби шановний кореспондент пояснив, звідки у нього така помил-
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кова інформація про міліцію, яка – на відміну від нього – як раз
була на місці.
Не смію нав’язувати журналісту свої міркування щодо надій-
них джерел інформації. Скажу тільки, що не завадило би порів-
няти подання інформації про «погром» з матеріалами про ще одну
подію, якої не було – виступ Василя Тимчини. В листопаді ми-
нулого року кореспондент Інтернет-видання МИГньюз повідомив,
що той джентльмен (до речі, теж пенсіонер) обіцяв, що вода Дніпра
стане червоною від крові. Далі не цитую слова журналіста не тому,
що страшно таке писати (хоча «страшно» – не те слово), а тому, що
він (або ж його анонімні джерела) їх висмоктав з пальця. Журналіст
МИГньюз, за його словами, більш за все обурювався мовчанням усіх
представників влади. Мовчали вони з одної банальної причини: бо
виступу не було.
Не знаю, чому 1 серпня пан Юнко посилається на українські
медіа, але коли через три дні, він уже нарікає на те, що українські
журналісти мовчать про «погром», я би шановному нагадала, що є й
інше пояснення.
Звичайно, дуже вигідно підстрахуватися, відразу нарікаючи на
мовчання й імовірну відсутність реакції з боку міліції або органів
влади загалом. Всі озираються, намагаючись зрозуміти, хто ж їх об-
дурює. А може, все ж таки менти знову брешуть, суд помиляється,
пенсіонери зовсім не пенсіонери, і все велика брехня?
Кажуть, що ходять чутки. Трапляється, звичайно, але частіше
за все їх розносять – із злими намірами чи через необережність,
заради яскравого заголовка, гучної сенсації, кращого рейтингу чи
ще чогось. Розносять вони мікроби, заражаючи всіх ворожнечею,
недовірою та ненавистю. Через анонімність заразу практично не-
можливо виявити. Я би наполегливо просила журналістів й редакції
будь-яких видань ретельніше поводитися з інформацією, адже уни-
кати чуми ми всі зобов’язані.
22.09.2008
Plus ca change, plus ce le meme chose?

В газеті «Ле Монд» з’явився текст з-під пера французького «пись-
менника та документаліста» Михаэля Празана (Michaël Prazan). Ав-
тор відомий своїми широкими знаннями японської культури, але
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раніше скромно приховував те, що він цікавиться також й Україною
та її історією. Стаття опублікована під назвою «Прозахідна» ще не
значить «європейська». («L’Ukraine, «pays européen»? Pas évident «).
Вочевидь, недавня активність французького президента з урегулю-
вання конфлікту на Кавказі не всім до душі. Зрозуміло, що не всі
європейці готові сприймати Україну та Грузію, як то кажуть, із роз-
критими обіймами. Тим не менш, коли чуємо знайому мелодію із
нібито іншої опери, закономірно виникають деякі запитання щодо
її джерела.
Будь-яка дискусія про Україну в пост-8-ому серпня світі неми-
нуче починається з «питання Криму». Пан Празан відразу пояснює
свою зацікавленість у цьому питанні разом із доволі спірною дум-
кою, поданою як факт:
«Навіть якщо Росія із геополітичних мотивів і не збирається завтра анексувати Крим – хоча на такій анексії наполягає більшість жителів Криму, – півострів залишається однією з хворобливих точок.»
Позиція автора гранично ясна: мотиви Росії чисті, й вона не втру-
титься, як би не благали про допомогу кримчани в своєму прагненні
до самовідокремлення. Невідомо, звідки він черпнув свою інформа-
цію, яка нібито підтверджує його тезис, що Крим – це бомба сповіль-
неної дії, котра втягне всю Європу в конфлікт. Джерело, може, неясно,
але схожість тексту зі висловлюваннями різних російських політиків,
зокрема, мера Москви Юрія Лужкова, звертає на себе увагу. Читаємо,
наприклад, презирливу репліку про те, що спільна історія передбачає
якийсь континуум, який в України нібито відсутній. Далі йде висно-
вок прямо разючої смілості з боку документаліста – японознавця.
«Переважна більшість жителів Криму – мабуть за винятком лише татарської меншини, що заприсягнулася на вірність нацистським
загарбникам – вважають себе росіянами, спілкуються російською та
спрямують свої погляди на Київ лише для того, щоб висловити свою
недовіру українській метрополії. Слід зазначити, що українська національна ідентичність, щонайменше, проблематична».
Перш ніж прослідкувати за тим, як автор впевнено прямує іс-
торією незнайомої йому країни, хотілось би звернути увагу читача
на джерело одного особливо неприємного запаху. Кримські татари
стали жертвами жахливого злочину сталінського режиму, коли їх
обвинуватили в співпраці із фашистами, аби депортувати цілий на-
род. Всі звинувачення зняли вже в 60-і роки, а слабка обізнаність в
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історії не може служити виправданням для такої хитро вставленої та
низькопробної фрази.
Важко не поставити питання: навіщо писати на тему, про яку
так ганебно мало знаєш? Мотиви Юрія Лужкова ясні, а що під-
штовхнуло французького японознавця – не зовсім. Могла би також
спитати, чому громадянин країни з неоднозначною історією спів-
праці з нацистами в Другій світовій війні вважає себе вправі розво-
дитися про ту частину Європи, до чиїх жителів фашисти ставилися
із винятковою жорстокістю. Про що будь-який історик міг би йому
розповісти.
Подивимось, куди нас веде дослідник незвіданих їм територій,
але спочатку нагадаю, що для європейця вибір теми не обов’язково
так очевидний, як може здаватися. Адже пан Празан міг би про Чор-
нобиль писати, про бідність, та й політична нестабільність як привід
для побоювань прямо напрошувалася. Але ні, він упевнено встає на
шлях, усім нам до нудоти знайомий. Цитую:
«Як би дивно це не звучало, але якщо весь Крим живе ностальгією
за СРСР, то колись польська Галичина, що сьогодні входить до складу
України і украй націоналістично налаштована, у свою чергу, відчуває
ностальгію по своїй вірності нацистським окупантам, що додає особливого відтінку терміну «прозахідна», який в даному випадку навряд чи
сумісний із «спільними цінностями».
Його «доводом» служить демонстрація, що нібито відбулася 27
липня у Львові «на згадку про УПА (український націоналістичний рух,
що співпрацював з нацистами, перш ніж виступити проти них) і дивізії
«СС Галичина» – допоміжному підрозділі СС, в який входили українські
нацисти, що здійснювали вбивства, зокрема, на території колишньої
Югославії» . Одна маленька хоча немаловажна деталь: того дня не
було демонстрацій, що навіть віддалено нагадують описану автором.
Не чула взагалі про такі спільні демонстрації на пам’ять про бійців
УПА та членів «СС Галичина». Адже є істотна різниця між двома
формуваннями, на яку автор воліє не звертати увагу. Це спірна час-
тина історії, яку треба розглядувати в усій її складності. Пан Празан
явно отримав свою інформацію, спрощену та упаковану, як гамбур-
гер, для швидкого споживання, а те, що вона з душком, мабуть, не
помітив.
Стаття кишить висловлюваннями вельми сумнівної якості, але
річ не тільки в тому, що багато з його тверджень про історію того
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періоду або неправдиві, або перекручені. Ми з паном Празаном на-
родилися після війни, в яку багато із його співвітчизників співпра-
цювали з режимом Віші, а мій батько воював із нацистськими оку-
пантами. Я би не наважилась засуджувати людей, які жили в ті часи
та й в незнайомій мені країні. Можу тільки шкодувати, що автор,
вважаючи себе вправі, не побажав хоча би трохи більше дізнатися,
перш ніж увірватися у друк. Є, приміром, різні погляди щодо Сте-
пана Бандери, и далеко не всі не «проросійські» українці вважають
його героєм. Тим не менш, твердження, що Бандера «уклав союз з
німецькими «визволителями» в перші місяці фашистського вторгнення»
не можна назвати інакше, ніж дешевим маніпулюванням, недостой-
ним будь-якого письменника. Бо як можна обійти мовчанням той
беззаперечний факт, що «союз» тривав не довше, ніж знадобилось
німцям, аби продемонструвати свою зневагу до проголошеної Бан-
дерою української держави?
Схоже, він не перевірив інформацію, яку отримав – на пред-
мет правдивості, та, перепрошую, на запах. Подібні звинувачення
пред’являють, не перебираючи, всім українцям уже багато років, а
якщо їх пристосували до нового завдання, зміни в основному зали-
шаються косметичними. Пан Празан стверджує, без жодних доводів
або посилання на джерело інформації, наступне:
«на Україні вибрати західний табір часто означає ідентифікувати
себе з УПА і дивізією «СС Галичина», настільки протистояння «проросійських» і «прозахідних» сил тісно пов’язане з радикальними антагонізмами, що витікають із катастроф XX століття».
Як заведено, він одразу починає говорити про знищення євреїв,
й швидко чуємо таке обурливе ствердження:
«Геноцид євреїв, в якому брала участь значна частина населення
України, – та частина історії, яка піддається постійному переписуванню на рівні найвищих державних інстанцій»
Автор посилається на президента єрусалимського центру Симо-
на Візенталя, який нібито сказав, що Україні необхідно «подивитися
в обличчя своєму минулому і визнати правду» перш ніж вступити до
ЄС І НАТО. Далі не буду цитувати, бо навряд чи шановний центр
хотів асоціювати себе із текстом, напханим такими ганебними спот-
вореннями правди.
Ми всі маємо дивитися правді в обличчя, і знання, без спотво-
рень і прикрас, нашої спільної історії, вкрай необхідне. Цього ніх-
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то не доможеться, повторюючи совєтську брехню та проштовхуючи
стереотип щодо українців як прихильників фашизму, антисемітиз-
му, тощо. Сподіваюсь, Михаэль Празан просто не помітив знайомий
сморід від тої «інформації», яку він передавав своєму читачеві. Що
стосується його джерела, через півтора місяців від спроби деяких
російськомовних ЗМІ та одного польського журналіста сфабрику-
вати антисемітський «погром» у Львові, й кілька місяців після того,
як деякі західні ЗМІ були змушені вибачитися за неправдиву інфор-
мацію про «ляльку Гітлера», яка нібито вироблялась в Україні, стає
дедалі важче вірити у спонтанність таких спалахів інфекції. Знаємо
до чого це веде, й пора вже перестати заражати людей.
15.12.2008

Чорна діра «українського антисемітизму»
Пишу ці слова в останньому місяці 2008 року в намаганні вир-
вати питання антисемітизму в Україні з орбіти чорної діри, де час
і простір утратили свої контури. Розгляну причини, чому питання
там опинилось, кому це вигідно, але завдання одне – припинити
плутанину різних питань, щоб саме в часі та просторі йти далі.
Моє життя, напевно так само як і життя читача, пройшло під
тягарем Голокосту. Не зніму цей тягар, та й не намагаюсь. Моя ро-
дина постраждала незрівнянно більше від сталінського режиму, але
саме Голокост і причетність величезної кількості людей до апарату
смерті, до навмисного вбивства дітей за етнічною ознакою залиша-
ються за гранню прірви, усвідомленням зла, до чого ми люди здатні.
Усвідомленням обов’язку знати та пам’ятати, й відповідальності за
те, щоб це ніколи не повторилось.
У той ж час, я переконана, що наражаємось на небезпечні на-
слідки, коли чітко не розрізняємо вимогу розуміти минуле й виклик
сьогоднішнього життя. Не сумніваюсь теж, що є люди, які цілеспря-
мовано заплутують різні питання й проштовхують окремі міфи та
стереотипи. Дивне небажання звертати увагу на інформацію, надану
найавторитетнішими фахівцями у цій сфері, демонструє, як міцно
вкоренились у свідомості деякі стереотипи. Повернімось до цікавих
результатів моніторингу та шкідливого впливу подібних стереоти-
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пів, але спочатку слід визначити, в чому саме нас усіх фактично
звинувачують.
Набір звичних звинувачень містить як вроджений антисемітизм
і колаборацію, так й нібито значну роль у Голокості. Я народилась
після Шоа, моя родина жодним чином не брала в ній участі, нав-
паки. Вважаю, що будь-яка людина, що була причетна до винищен-
ня євреїв (чи інших ні в чому не винних людей) в Другій світовій
війні скоїла гріх і злочин проти нас усіх. Це ані збільшується, ані
виправдовується національністю, чи будь-якими нібито ширшими
мотивами.
Вибачення на державному рівні може свідчити про зрілість, про
готовність розкрити та осмислити білі плями в історії нації… У своїй
статті «Мовчання не по-європейськи», Ярослав Грицак пише «Кож-
на з європейських націй склала цей іспит совісті, хоча ніде це не
давалося легко». Безумовно, слід привітати зізнання 1995 року Пре-
зидента Ширака про роль Франції у депортації більш ніж 75 тисяч
французьких євреїв, але в суспільстві малюють скоріше образ Фран-
ції під окупацією, із жертвами, мужніми бійцями Опору та купою
зрадників. Добре пам’ятаю розгубленість багатьох поляків, зокрема
близької людини, коли з’явилась книга Гросса про участь поляків
у винищенні євреїв у Єдвабному (Jedwabne). Вони ж були жертва-
ми, не злочинцями! Що Президент Кваснєвський, інтелігенція та
церква спромоглись зрозуміти потрібність у визнанні вини, дійсно
заслуговує на пошану.
Втім сумніви залишаються. В західних країнах досить поши-
реним є стереотип француза – мужнього супротивника нацизму,
в той час як поляків і українців звинувачують у колаборації та ан-
тисемітизмі. Є історичні причини, є й досить цинічне маніпулю-
вання свідомістю людей. Забувається, що французька влада, а не
тільки окремі французи, була причетна до Голокосту та й в західних
країнах, не враховується той факт, що за допомогу євреям, поляк
чи українець ризикував не тільки своїм життям, але й життям своїх
близьких. На тлі розмитих і вкрай несправедливих звинувачень на
адресу цілого народу, або значної його частини, боюсь, не надто
реалістично очікувати визнання якоїсь колективної причетності до
Голокосту. За окремий злочин поляки змогли вибачитися, але за колективну вину за злочини окремих осіб, коли поляки самі так жахливо
страждали?
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Я не бачила переконливих доказів причетності Шухевича та
керівництва УПА до Голокосту. Повторюю, що подібна причетність
заслуговує на однозначний осуд, й якщо таки зможуть довести якісь
злочини, вважаю, що прихильникам УПА, напевно, й українській
владі, слід було б засудити подібні дії. Але коли дотепер немає кон-
сенсусу в суспільстві, щодо ролі УПА, щодо кількості окупантів у
воєнні роки, мабуть, не дивно, що заклики до вибачень викликають
у багатьох людей роздратування.
Як на мене, ціннішим уроком європейського досвіду є прагма-
тизм, готовність відмовитися від питань, що можуть тільки роз’єд
нати людей заради об’єднання навколо недопущення антисемітизму
та ксенофобії в наші дні. Чи люди, що сиділи за столами перего-
ворів визнавали свою вину за те, що відбулось, чомусь сумніваюсь.
Але розбіжних поглядів було безліч, і йдеться не тільки про роль у
війні, але й про відповідальність за проблеми, породжені розпадом
колоніальних імперій. Можна з’ясовувати до кінця світу – чи найі-
мовірніше до початку нової війни – хто винуватий, але питання, що
робити, вимагало вирішення не після з’ясування стосунків, а тепер.
Треба жити разом, й жодні претензії щодо минулого не виправдають
неадекватні реакції, яка породжує нові проблеми, оновлені спалахи
ненависті.
Хотілось би, щоб Україна навчилася такого прагматизму. Маємо,
щоправда, додаткову проблему в нещадному напливі пропаганди та
брехні з боку російськомовних ЗМІ, та, нерідко, Міністерства закор-
донних справ Російської Федерації. Прикра ефективність у деяких
колах подібних атак зумовлена ще однією проблемою. Нові подроби-
ці щодо війни постійно викопуються європейськими дослідниками,
але вони в основному лише домальовують більш менш чітку та за-
гальновизнану картину. Ясності щодо окремих періодів української
історії немає, й дуже багато інформації про війну можна як завгодно
назвати, тільки не об’єктивною.
Стереотипи мають кілька привабливих рис: легко запам’ято
вуються, не вимагають болісних розумових процесів, й зазвичай за-
ощаджують час. Адже часто йдеться про режим копіпейста, нерідко
із року в рік. Проблеми виникають, принаймні для тих, хто нічого
проти правди не має, коли дійсність змінюється, а слова, що нібито
описують ту саму реальність – анітрохи. Минулого, досить типово-
го, тижня, я отримала одне тривожне повідомлення про ріст анти-
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семітизму в Україні, та прочитала ще два повідомлення в Інтернеті,
недатовані, але судячи з комп’ютерних даних, одне останній раз змі-
нили в квітні 2008 року.
Перш ніж пояснити, чому крик про ріст антисемітизму, м’яко ка-
жучи, втратив свою актуальність, варто привернути увагу до першо-
го коментарю під текстом. «Антисемитизм. Подозревается Украина».
Обурений читач під ніком Олександр видно охоплений враженнями
від прочитаного й пише: «Позор! И это в наши дни!!!! Незалежная
украина как была так и осталась-грязной антисемитской страной.»
При такому «аналізі» ситуації коментарі зайві, але одне запи-
тання все ж таки напрошується. Чи це дійсно в наші дні? Зверне-
мось до спеціаліста. В’ячеслав Лихачев протягом кількох років здій-
снює моніторинг проявів антисемітизму в Україні. В недавній статті
під назвою «Динаміка проявів антисемітизму в Україні на початку
XXI ст.: реальність і стереотипи», він аналізує стереотипи на пред-
мет відповідності емпіричним даним.
Замість росту антисемітських злочинів, про який роздзвонюють
із усіх сторін, виявляється, за останні два роки навіть трохи знизи-
лась кількість нападів на євреїв. В цьому році, загалом по Україні,
зафіксовано три вуличних напади. Якщо додамо дві особи у Львові,
що в липні зазнали легких травм, коли до них увірвались агресивні
та видно антисемітські сусіди – подружжя пенсійного віку (які ще
більше постраждали від інциденту), то йдеться про 5 жертв. Мину-
лого року зафіксовано 5 нападів (або 6, включаючи один, який не
отримав точного підтвердження), із 8 (або 9) жертвами. Жоден напад
не мав серйозних наслідків. Лихачев теж вказує на значний спад
кількості фактів вандалізму (осквернення могил та меморіальних
знаків) в 2008 році.
Не можна не погодитися із автором, що жодних підстав не має-
мо ані радіти ані розслабитися. Протягом останніх двох років, на-
мітився ріст нападів на ґрунті ненависті на вихідців з Африки, Азії
та Близького Сходу. Лихачев теж зазначає, що зниження випадків
вандалізму, можливо, зумовлено кількома суворими вироками за
такі порушення.
Тобто шукаємо нападників так би мовити під ліхтарем, де вид-
ніше, та й знаємо, що вони там є, бо вони завжди там колись нас під-
стерігали. Ясна річ, що не скажемо, що їх стало менше. Хитрі вони,
не дамо себе обдурити! Або не скажемо з інших мотивів. Результат

182

ВИГАДАНІ КСЕНОФОБІЯ І НАЦИЗМ В УКРАЇНІ: ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЗЗОВНІ І ЗСЕРЕДИНИ

один: нападників ніхто не помічає, що викликає роздратування у
законослухняних громадян, й ставить під загрозу інших жертв на-
сильства. Крім того, не робимо належних висновків щодо ефектив-
них способів протидії проблемі.
Що стосується антисемітизму в політичному житті та й електо-
ральної динаміки, на особливу увагу заслуговує коментар спеціаліс-
та з ультранаціоналістичних рухів, Андреаса Умланда. Він виділяє
Україну як єдину країну в Східній Європі, де жодним ультраправим
політичним силам не вдалось пробитися до парламенту. На виборах
2007 року єдина політична сила, яка має в програмі ксенофобський
принцип етнічно-пропорційного представництва, Всеукраїнське
об’єднання «Свобода» отримала 0.76% голосів виборців. Автор згадує
теж, що обсяг антисемітської літератури підчас виборчої кампанії
був на порядок нижчим, ніж на попередніх виборах у 2006 році.
Основним джерелом антисемітської пропаганди протягом 2002 –
2006 років була, звичайно, сумнозвісна Міжрегіональна академія
управління персоналом (МАУП). За оцінками В. Лихачева, МАУП
випускала до 90% від загальної кількості антисемітських матеріалів
у друкованих ЗМІ.
«Восени 2007 р. з ряду причин, Академія згорнула антисеміт-
ську кампанію так само різко, як і розпочала її. З вересня 2007 р.
фіксується стрімкий спад кількості антисемітських публікацій, що
продовжується й в 2008 р. За результатами перших дев’яти місяців
2008 р., ми можемо констатувати десятикратне (!) зменшення кіль-
кості антисемітських публікацій в українських періодичних видан-
нях у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року».
Це повідомлялось у регулярних моніторингових звітах В’ячеслава
Лихачева, які є найважливішим джерелом достовірної інформації
про ситуацію в країні. Тому викликає принаймні подив повідом-
лення разом із рекомендаціями учасників круглого столу, нібито
присвяченого 70-річчю трагедії «Кришталевої ночі», й проведеного
Єврейським народним університетом ім. Маймоніда, деякими єв-
рейськими організаціями, спільно з організацією під назвою «Ан-
тифашистського комітету України». Для мене є незрозумілим, як
люди, які нібито прагнуть протидіяти антисемітизму могли присвя-
тити левову частину круглого столу та відповідний звіт обуренню
щодо випадків, інформація про які була завідомо застарілою. Навіть
без підказки, невже не викликає якийсь розумовий дискомфорт, що
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цитують матеріали з 2002 та 2004 років, в канун 2009-го року? Ефек-
тивно протидіяти антисемітизму допоможе свіжа інформація, якщо
вона є і якщо завданням круглого столу дійсно є протидія антисемі-
тизму, а в ту жахливу річницю було би надто прикро підозрювати
іншу мету.
В’ячеслав Лихачев пише теж про антисемітизм в суспільній сві-
домості. Хоча він має обґрунтовані застереження щодо шкали Бо-
гардуса, вона не перший рік вимірює індекс соціальної дистанції й
тому варто відзначити, що в 2008 році соціальна дистанція українців
відносно євреїв знизилась із 4.6 в 2007 році до 4.1 в 2008 році.
Якщо постоїмо твердо в 2008 року, хоча немає жодних підстав
втрачати пильність, (підстав ніколи та ніде в світі не буває), ситуа-
ція, як виявляється, не так катастрофічна, як малюють. Ті, хто воліє
не розлучатися із стереотипами, або відверто їх продукує, напри-
клад, люди, які спробували зробити із неприємного інциденту із
двома вкрай упередженими львівськими пенсіонерами із черпаком,
страшний «погром», роблять нам усім, незалежно від етнічної групи
злу послугу. Вони породжують страх, підозри та взаємну ворожість.
Крім того вони відволікають людей від боротьби з примітив-
ною потребою в ворогах та цапах відбувайлах. У вересні цього року
напали на Головного рабина Винниці та його трирічного сина. Без
сумніву на них напали як на євреїв, але скінхеди, що скоїли цей
злочин, нападають на багатьох людей, які відрізняються від надз-
вичайно обмеженої та примітивної схеми «правильних» українців.
Враховувати треба загальний характер й всю небезпеку таких маргі-
нальних і агресивних угруповань.
Деякі уроки ми все ж таки засвоїли з війни. Ми знаємо, що
сприяло росту ненависті та агресії й дозволило носіям примітив-
ного маразму безперешкодно поширити заразу. Ми знаємо й на-
слідки. В період гострої кризи ми не маємо права нехтувати знан-
нями, просяклими кров’ю та стражданням. Напевно залишаються
невирішеними питання щодо ролі деяких українців під час Другої
світової війни та Голокосту – людей, що уникли справедливої кари.
Наскільки ми всі несемо відповідальність за це залишається під
питанням. Але за те, що ми ставимо людей, які вирізняються, під
загрозу, за те, що нічого не робимо, щоб протидіяти поширенню
ненависті та насильства, ми несемо безпосередню відповідальність
тут й тепер.
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Туга за правдою

Народження «жахливої краси» поет вбачив у страті шістнадцяти
ірландських учасників повстання на Великдень 1916 року. Слова ма-
ють силу. Так само для мене, як накручені одна за одною нав’язливі
картини бомб і смерті безвинних жертв. Безліч хлопців, котрі ги-
нули чи вбивали за незалежність або, навпаки, за союз із Англією.
Допоки одного пекучого дня в липні 2005 р. світ облетіла звістка, що
ІРА назавжди припиняє збройну боротьбу. Тисячі молодих життів
принесені у жертву, й за що – невідомо.
Чи розуміла би, якби народилася в Ірландії? Звісно, прагнула
би пригадувати тільки страту героїв. Як мрію про прості відповіді в
бездонній складності долі й України в ХХ столітті. Якщо перемоги
не було, щоб хоча б героїчно боролись та гинули від рук підступ-
них – і чужих – ворогів. Щоб якийсь сенс був, що би виправдало всі
страждання. Чимало людей теж дивляться на те, що маємо, й нама-
гаються зрозуміти, чому все не так, чому не те, за що боролись.
В свій статті «Бандерівщина: демістифікація», Володимир Пав-
лів переконливо демонструє, чому нам усім потрібна правда про іс-
торичне минуле. Великий респект авторові, але причеплюсь таки до
однієї фрази. «Байки і легенди потрібні дітям, а дорослим потрібна
правда». Спостерігаю за байками на історичні чи політичні теми,
якими годують молодь, як в Україні, так й в інших країнах, й почи-
наю всерйоз непокоїтися.
Дітям, звісно, потрібні байки, але чи вони вірять в них, – це
інша справа. Чудово було би, часом, навпаки, страшно, але зазвичай
розрізняють вигадане та реальне. Нерідко так само, як ми розрізняє-
мо гарні слова політиків і їх реальні мотиви. З історичними байками
зовсім не просто. Так, нас може не обходити, чи дійсно жив колись
Робін Гуд, і чи був він злодієм або захисником бідних. Легенда гар-
на, та годі. А коли можна почути абсолютно різні версії історичних
подій, кому дитина має вірити? Чому вона має навіть розуміти, що
є об’єктивна правда? Подобається їй так, не інакше. Нам страшно
та сумно, що молодь може повторювати якусь нацистську гидоту, чи
сумніватися, що так справді погано було за Сталіна, чи «не вірити» в


www.zaxid.net

185

Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки

газові камери. Чому дивуватися, коли практично неможливо знайти
підручники з історії, які би викладали факти, а не чиюсь версію?
Привернув увагу один заголовок: «Народ вимагає нових героїв»
В самому тексті автор викладає результати дослідження громадської
думки. Одного із тих, де важко не цікавитися, хто замовив такі нау-
кові зусилля, чому дослідження громадської думки в Україні вельми
професійно та гарно підготовлено двома мовами – російською та анг-
лійською, й представлено кампанією Research & Branding Group в ук-
раїнському представництві російської агенції «РИА Новости». Ще ва-
жче стриматися від запитання, чому країна, швидше ніж «Титаник»,
затонула під хвилями перекладеного копіпейсту цих результатів.
Наразі затримаюсь на заголовку й сильному скепсисі, який він
у мене викликає. В розпалі лютої економічної кризи люди в усіх
інших європейських країнах анітрохи не відчувають потреби в ге-
роях. Достатньо розумних та рішучих людей, разом із ефективними
заходами з подолання кризи, забезпечення робочих місць, даху над
головою тощо. Чи це занадто прозаїчно та банально? Розчарування
знайомо, саме такі відчуття спонукали покоління західних ідеалістів
захоплюватися браком брудної меркантильності та матеріалізму в
Радянському союзі. Чи треба продовжити?
Втім, може й потрібно, бо на цілій низці заголовків про те саме
дослідження увага зосереджена на «висновку», що більшість грома-
дян уважають, що державі потрібна сильна рука. Тобто, дайте нам
героїв, сильну руку, диктатуру, й подякуємо. З огляду на мету до-
слідження – порівняння популярності різних політиків й заслуже-
ного браку тої самої популярності в усіх нинішніх представників
політичної еліти, та не надто професійно поставленого запитання,
такий результат навряд чи можна вважати таким знаковим.
Ясно, звичайно, що цілий ряд політичних сил можуть вбачати
якусь користь для себе в таких висновках. Мене тут цікавить виключ-
но користь для України та її жителів, й те, як проштовхуються деякі
засоби від усіх захворювань демократії, не може не занепокоїти.
Через тиждень з’явилася стаття під промовистою назвою: «Туга
за диктатурою». Проблема – або щастя – в житті полягає в тому, що
вибір вкрай рідко стоїть між безумовним добром й огидним злом, та
й вибираємо зовсім не із двох лих, але із багатьох. Коли обмежуємо
вибір, чи це шляхом недостовірної інформації, чи безглуздо постав-
лених запитань, – вводимо людей в оману. Не знаю точно, яку мету

186

ВИГАДАНІ КСЕНОФОБІЯ І НАЦИЗМ В УКРАЇНІ: ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЗЗОВНІ І ЗСЕРЕДИНИ

поставив собі автор статті, Богдан Червак, але відверто вражає його
обережно підчищене описання диктатури Пілсудського та гротескно
спотворена версія диктатури Франко, який звернувся за допомогою
«технократів», тільки коли його диктаторський режим сам зруйнував
іспанську економіку. Тим не менш після цієї більш ніж спрощеної
трактовки історії, нас ставлять перед ще одним «простим» вибором:
«анархія чи диктатура»
Не дивно, що згадану статтю відразу передрукували на націо-
налістичному сайті «Бандерівець». Там повинні були із захоплен-
ням прочитати погляди та «тлумачення» історії, котрі збігаються зі
своїми. Можна прочитати цілу низку описів «боротьби поневолених
народів світу та національно-визвольних організацій цих народів».
Щоправда, навряд чи тільки я не можу поділяти їхню оцінку того,
хто визволяв свій народ, а хто навпаки його занурював у кроваву
диктатуру чи хаос.
Втім, мене особисто насторожує не тільки вільне трактування
історії. Читаю «Шлях Воїна» – їхню сторінку, присвячену – ци-
тую – «вихованню молодої людини Ідеї та Чину, Воїна національ-
но-визвольної революції» «Пацифізм, духовне та фізичне збоченство,
«рабськість духу» – все це пропонує сьогодні сучасний глобалізова-
ний світ. Ми ж, націоналісти-бандерівці, творимо нову людино-твор-
чу систему, яка вже не один рік формує якісно іншого Українця».
Що саме творять, я так і не зрозуміла. Про те, кого творять,
відверто волію не здогадуватися. Прикро, але не збігаються наші
способи розуміння. Буває таке в демократичній країні, й допоки
обмежуються розмитими, часом гарними, словами на кшталт «на
захист Вічних Цінностей», й допоки не вдаються до методів деяких
своїх «захисників», як наприклад, Піночета проблем жодних немає.
На жаль, все не так просто, й з різних причин. По-перше, є до-
сить багато більш радикальних ультраправих угрупувань в Україні,
втім, як і в інших європейських країнах. Вони не задовольняються
розпливчастими гаслами, навпаки шукають конкретних «ворогів»,
проти яких, на їх думку, «патріоти» повинні боротися. Частіше за
все, це мігранти, люди с іншим кольором шкіри, іншими релігій-
ними переконаннями, іншою сексуальною орієнтацією, коротше «не
свої», або не «українці» в їх обмеженому розумінні цього слова. Хоча
всі подібні організації та сайти об’єднує націоналістична риторика,
варто відзначити, що досить багато з них мають зв’язки з ультрапра-
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вими групами в Росії та інших країнах. Деякі пропагують відверто
нацистські ідеї, та й вельми активні методи боротьби з тими, кого
вважають «ворогами».
З огляду на невщухаючу хвилю насильства в сусідній Росії, яка
вже забрала життя тисяч людей, та деяких злочинів, вчинених скін-
хедами та подібними ксенофобами й в Україні, видається більш ніж
виправданим дослідити ідеологію, діяльність та вплив ультраправих
рухів.
Так і зробили науковці Д.О. Кобзін і А.М. Черноусов в досліджен-
ні під назвою «Нетолерантна діяльність та організації в Україні (http://
www.khpg.org.ua/index.php?id=1233952914). Автори чітко визначають
обсяг та мету своєї роботи: «Результати дослідження дають відповіді
на цілий ряд питань про сучасний ультраправий рух в Україні – його
форми, методи, діючих осіб». Тому, з одного боку, геть незрозуміло, на
якій підставі на дослідження наскаржився, спочатку народний депу-
тат Олексій Доній в оприлюдненому листі Міністру внутрішніх справ,
а згодом Сергій Багряний в статті на сайті «Українська правда».
Дєніс Кобзін і Андрій Черноусов дійсно не писали про украї-
нофобські рухи, але будь-який дослідник знає, що краще вивчити
одну тему, ніж поверхово висвітлити декілька. У дослідженні не-
гативних наслідків паління можна не нагадувати, що й алкоголь
шкодить здоров’ю, не кажучи про наркотики, та багато інше. Що
заважає шановному нардепу провести чи замовити інше досліджен-
ня, не збагну.
На превеликий жаль, таку реакцію можна було передбачити.
Дослідники зачепили доволі вразливі місця. Вони констатують
зростання активності деяких радикальних націоналістичних рухів
з часів Помаранчевої революції, та описують списки літератури на
сайтах, що містять як твори Тараса Шевченка, так і маразматичні
твори Гітлера.
Нагадаю – мова йде про наукове дослідження, не роман чи вір-
ші, а роль авторів гранично обмежена. Злоба, спрямована на їх адре-
су, не зрозуміла, але так само важко збагнути, чого ми виграємо від
замовчування подібної інформації.
Навпаки, вкрай потрібно зрозуміти, звідки таке зростання, й нав-
читися розрізняти, хто щиро захищає батьківщину, а хто із сумнівною
метою використовує близькі нам ідеї чи гасла. Це, до речі, ніяк не
означає можливість зближення поглядів із щирими нацистами. Чи-
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таю потоки нетолерантності Багряного, як на «УП», так і в більш
відвертому викладанні близьких платформі «Патріоту України» ідей
тут, і просто не бачу сенсу вступати з ним у полеміку.
Маємо іншу ситуацію з листом пана Донія, та із безліччю подіб-
них реакцій на спроби представити факти про українських націо-
налістів, як справжніх, так і тих, хто привласнив собі якісь атрибути
націоналізму.
Проблема частково пов’язана з важкою та не повністю усвідом-
леною спадщиною совєтських часів. Цілі покоління виростали на
брехні, на вкрай вибірковій трактовці історії та «підчищеній» ін-
формації навіть про видатних письменників, композиторів тощо.
Совєтська влада, як колись й єзуїти, не намірялась обмежуватися
політичним контролем й лізла в усі області людського життя. Коли
одна сторона нестримано бреше, друга, навіть, якщо в сфері бруд-
них прийомів відстає (що ніяк не гарантовано), вчиться машинально
відкидати всі закиди, як «пропаганду».
Не кожен, хто критикує Бандеру, чи просто вважає його полі-
тичним діячем, не героєм, мусить за визначенням бути заручником
або носієм совєтської пропаганди. Та й люди, хто критично ставиться
до рухів, які змішують націоналістичну риторику з нетолерантною
діяльністю та вельми специфічною думкою щодо «правильних» та
«неправильних» українців, анітрохи не шкодять українській державі.
Навпаки, хай голосніше попереджають про серйозну небезпеку
будь-яких рухів, які пропагують нетерпимість, поділ людей на своїх
та чужих, і подають усе це як «патріотизм».
Голосніше, щоб чули всі ті молоді люди, що мріють про якийсь
сенс, про ціль, за яку можна боротися, та й ті, хто не бачить перс-
пектив і не розуміють, чому все так тяжко та безвихідно. Щоб допо-
могти їм розрізнити правдивий патріотизм від тих крутих, але фаль-
шивих гасел, за якими криється насильство та презирство до інших,
«неправильних», українців та жителів України. Щоб зрозуміли, ко-
ли за допомогою гарних слів та прапорів їх використовують люди та
організації з інших країн, яким наплювати на Україну, або прямо
намагаються істотно зашкодити її іміджу...
Не переконаємо тих, хто любить насильство, тих, хто вибрав
не шлях воїна, а шлях боягуза, які можуть, як у Вінниці, напас-
ти на трирічного хлопчика, чи зграєю побити іноземця. Але якщо
будь-які намагання боротися з маразмом, приймати достойну роль у
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плюралістичній та демократичній Європі, та дискутувати в дусі то-
лерантності погляди, де згоди скоріше ніколи не буде, відкидаються,
то ризикуємо, що молоді люди елементарно не зрозуміють, хто щиро
прагне добра незалежній Україні, а хто має зовсім інші цілі.
Достатньо трохи полазити Інтернетом, й видно, яка в людей,
причому не тільки молодих, каша в голові. В листах до редакції газе-
ти «33 канал», після брехливої статті про скінхедів, молоді читачі не-
одноразово повторюють, що їм приємно, коли скінхеди приєдналися
до акцій вшанування пам’яті жертв Голодомору, вояків УПА, тощо,
й що вони готові брати участь у спільних акціях. Гадаю, що деякі
організації, як помірковані, так і радикальні, вбачають у такій плу-
танині якісь «дивіденди». Для вільної, демократичної та незалежної
України, за яку боролись наші рідні, може бути тільки шкода.
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