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Журнал «Огляд Україна Брюссель» 
поширюється безкоштовно серед 
аналітиків, фахівців, лідерів думок, 
чиновників і політиків України та 
Європейського Союзу. 

Відтворення матеріалів журналу 
допускається лише з посиланням 
на Журнал. Думки, висловлені ав-
торами у Журналі, не обов’язково 
відображають позицію редакції. 
Лише автор є відповідальним за 
контент свого матеріалу. Автор 
відповідає лише за матеріал, на-
даний мовою оригіналу. Переклад 
статей зроблений третіми осо-
бами на замовлення редакції. Ви-
давець не несе відповідальності 
за товари і послуги, що рекламу-
ються в публікаціях. Фотографії 
з відкритих джерел. 

словоредакції
24 лютого виправдався най-

гірший прогноз, який ми – у 
Brussels Ukraїna Review – зро-
били наприкінці минулого 
року. Путінські «зимові вій-
ськові навчання» перерос-
ли в повномасштабне втор-
гнення. Цим вмить була пе-
рекреслена вся система між-
народної безпеки, яку дер-
жави світу будували деся-
тиліттями, аби запобігти 
третій світовій війні.

Насправді третя світова ві-
йна вже триває. Її переходу в 
гарячу стадію перешкоджає 
лише спротив України росій-
ській агресії – ціною десят-
ків (а може вже й сотень) ти-
сяч життів, ціною непохитно-
го духу української армії, во-
лонтерів, громадянського сус-
пільства. Адже якби авантю-
ра Владіміра Путіна в Україні 
вдалася, всі диктаторські ре-
жими отримали б сигнал про 
те, що військова агресія в су-
часній геополітичній пара-
дигмі ніколи не буде покара-
на. І тоді більшість тліючих у 
всьому світі конфліктів пере-
йшли б у гарячу фазу.

Зараз, коли армія України 
стримує російські окупацій-
ні війська по всій лінії фрон-
ту та проводить успішні 
контрнаступи, світ обгово-
рює єдине питання: як про-
тидіяти агресору. І осно-
вні складові цього глобаль-
ного питання наша редак-
ція зібрала в цьому випус-
ку Brussels Ukraїna Review:

- Що таке українська стра-
тегія?

- Інтеграція України в ЄС і 
НАТО.

- Перспективи нових між-
державних союзів у сучасному 
світі.

- Європейське майбутнє че-
рез депутінізацію.

- Голуби миру як корисні іді-
оти для режиму Путіна: хиб-
ність наративу «війна – це по-
гано, тому і зброя – це погано».

- LUKOIL у Бельгії – спонсор 
тероризму та прикриття для ро-
сійських спецслужб.

- Чому культура в Європі не 
може бути поза політикою.

- Як через війну в Україні Пу-
тін провокує голодні бунти в Аф-
риці та створює нові осередки 
військової напруги в світі.

- Інтеграція українських бі-
женців у ЄС на прикладі Бельгії.

І головне: ми віримо в пе-
ремогу України та світу над 
путінським режимом. Ми ві-
римо, що всі військові злочин-
ці будуть покарані.

Марта Барандій

twitter.com/MartaBarandiy
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Віталій 
ПортникоВ, 
журналіст, 
Політичний 
оглядач, аВтор 
і лідер думок

Європа, Україна 
та сУрогати



Н е всти-
гла війна, 
р о з в ’ я з а н а 
Владіміром 
Путіним про-
ти України, 

перейти до першої затяжної 
фази – не виключаю, що попе-
реду ще нові великі битви, – 
як західні лідери почали обе-
режно дрейфувати в бік своїх 
обіцянок інституційної під-
тримки України. На горизон-
ті виник образ якогось «ново-
го політичного співтовари-
ства», яке могло би об’єднати 
як країни, які хочуть вступи-
ти до ЄС, але їх поки що там 
не очікують, так і країни, які 
вже вийшли з ЄС. Першим 
про таку ідею оголосив фран-
цузький президент Емману-
ель Макрон, за ним позитив-
но про це висловився голова 
Європейської Ради Шарль Мі-
шель, після них – федераль-
ний канцлер Олаф Шольц.

Як на мене, ця ідея є мерт-
вонародженою за своєю сут-
тю. Хто погодиться з участю у 
«політичній спільноті»? Украї-
на? Але для держави, громадя-
ни якої воюють за право визна-
чати свій вибір, це – очевидна 
національна поразка. Про це 
вже сказав президент Володи-
мир Зеленський. А міністр за-
кордонних справ Дмитро Ку-
леба буквально за кілька хви-
лин після промови останньо-

го з прихильників «спільно-
ти», Олафа Шольца, написав 
у Твіттері, що «стратегічна 
двозначність» підходів євро-
пейців до перспектив євро-
пейської інтеграції України 
лише підбурює Путіна. Ве-
лика Британія? Але ця краї-
на після виходу з ЄС претен-
дує на власну геополітич-
ну роль, що дорівнює Євро-
союзу. Як державі з такими 
амбіціями (після того, як її 
громадяни вирішили зали-
шити Євросоюз) перебува-
ти в одному «прилазнику» з 
тими, хто прагне вступити 
до ЄС? Країни Західних Бал-
кан? Але тут розраховують 
на приєднання до ЄС, а не 
на додаток до Європейсько-
го Союзу й уже ведуть відпо-
відні перемовини. До речі, 
ще кілька десятиліть тому 
і для цих країн намагали-
ся створити якісь сурогатні 
конструкції, але закінчило-
ся все статусом кандидатів 
у члени Євросоюзу. Навіщо 
ж знову винаходити велоси-
пед?

А тому, що європейські 
політики вже готуються до 
відповідей на запитання: 
а чому Україні не надають 
статусу кандидата? А чому 
з нею так довго ведуть пе-
реговори? А хіба кровопро-
литна війна не є приводом 
для прискорення процесів? 
І відповідь на ці питання 
вже є зрозумілою: ми про-
понували їм чудову форму 
співіснування, а вони самі 
відмовилися. Тому що по-
збавлені адекватності.

До речі, 
ще кілька 
десятиліть 
тому і для 
цих країн 
намагалися 
створити 
якісь сурогатні 
конструкції, 
але закінчилося 
все статусом 
кандидатів 
у члени 
Євросоюзу. 
Навіщо ж знову 
винаходити 
велосипед?
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А якби Україна 
була в НАТО – 

нічого цього не 
було б. Від слова 
«взагалі». Проте 
західні політики 

воліли від цієї 
простої думки 

відмахуватися 
– втім, як 

і багато 
хто з моїх 

співвітчизників, 
визнаю.

Але адекватність варто було 
б виявити самим лідерам про-
відних країн Євросоюзу. Зви-
чайно, для того, щоб Україна 
стала відповідати стандартам 
ЄС, необхідно докласти багато 
зусиль, це нелегка праця. Од-
нак війна, що почалася 24 лю-
того 2022 року, довела просту 
річ: перебування України – і не 
тільки України, а й Молдови, 
Грузії та країн Західних Балкан 
– за межами ЄС та НАТО і є за-
гроза безпеці Європи. Тому що 
безпека Європи гарантується 
миром. Миром, а не війною. А 
мир – це спільні зобов’язання, 
готовність разом захищатися 
від можливої небезпеки, ви-
будовувати прозорий ринок 
праці та капіталу. Так, одним 
у цій ситуації треба допома-
гати іншим – але для загаль-
ного ж добра, і ця допомога 
обов’язково окупиться. Якщо 
це ще потрібно доводити, да-
вайте уявімо, що на 2022 рік 
Україна вже в НАТО. Чи був 
би скоєний напад на неї? Чи 
довелося б США, Великій 
Британії та ЄС витрачати мі-
льярди доларів і приймати 
мільйони біженців? Чи дове-
лося б відмовлятися від ро-
сійських енергоносіїв? І це – 
лише про європейців. Давай-
те не забувати про мільйо-
ни українців, які втратили 
рідну домівку. Про вбитих 
на фронті та у власному бу-
динку. Про зруйновані міста 
й села. Про те, що все це ще 
не закінчилося й невідомо, 
коли і як закінчиться. А якби 
Україна була в НАТО – нічо-
го цього не було б. Від слова 
«взагалі». Проте західні по-

літики воліли від цієї простої 
думки відмахуватися – втім, як 
і багато хто з моїх співвітчиз-
ників, визнаю. Натомість попу-
лярною була інша думка – про 
те, що можна «втягнути» Путі-
на у взаємовигідне енергетич-
не партнерство із Заходом (на-
приклад, добудувати «Північ-
ний потік-2») і він тоді ні на 
кого не нападе, бо буде заці-
кавлений у прибутку. Сором-
люся запитати – і як, втягну-
ли?

Повчально спостерігати, 
як представники еліт, які ви-
явили дивовижну політичну 
короткозорість і своєю «кон-
структивністю» та обережніс-
тю переконали потенційно-
го агресора в тому, що йому 
все зійде з рук, знову намага-
ються вигадувати те, що не 
має жодного реального полі-
тичного сенсу. Знову не мо-
жуть зрозуміти, що йдеться 
не про чужу, а про їхню без-
пеку, про їхнє майбутнє. Що 
йдеться про Німеччину та 
Францію, а аж ніяк не лише 
про Україну.
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роман сущенко 
– український 
журналіст, колишній 
ПолітВ’язень кремля, 
громадський і 
Політичний діяч

П онад три мі-
сяці світ уваж-
но спостері-
гає за ефектив-
ною військо-
вою майстер-

ністю, мистецтвом та героїз-
мом Української армії. Годин-
ник цокає щосекунди, нагаду-
ючи про наближення нищівної 
поразки росіян в Україні. Ро-
сія видихається і не спромож-
на вести тривалу війну без но-
вих ударних сил.
Кремлівські стратеги змуше-
ні постійно переоцінювати 
свої цілі. Сценарій «А» – оку-
пація Києва, Харкова, Черні-
гова, Сум, убивство президен-

та, арешт уряду та встановлен-
ня маріонеткового – із тріс-
ком провалився. Сценарій 
«В» – бліцкриг на півдні, схо-
ді, північному сході, опануван-
ня повітряного простору Укра-
їни – не вдався. Сценарій «С» 
– відчайдушні спроби окупації 
Донбасу та контроль сухопут-
ного коридору між РФ і Кри-
мом. Фактично Кремль постій-
но применшував цілі та зміню-
вав стратегію їх досягнення в 
Україні. Росія обрала варвар-
ську агресію способом досяг-
нення політичних цілей, однак 
бойові дії змінили їх. Бороть-
ба кремлівських «яструбів» та 
їхні хибні припущення прире-
кли армію на марні зусилля, 
пригнічення та зневіру.

Українська армія послідовно 
й системно трималася влас-
них цілей. Цілі прості – захист 
суверенітету, народу, дому, П
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Українці повільно 
руйнують волю 
росіян, нав’язують 
їм модель 
інтелектуального 
впливу. Численні 
військові поразки 
та жага до 
тактичної 
перемоги 
штовхають 
росіян на більший 
ризик у своїх 
оперативних 
або тактичних 
рішеннях. Українці 
руйнують росіян 
морально, 
інтелектуально 
та фізично 
зсередини.

землі. Ця формула їхнього до-
сягнення лишається незмін-
ною та переконливою. Обрана 
українська стратегія спротиву 
полягає в руйнації моральної, 
інтелектуальної та фізичної 
спроможності Росії боротися 
й перемагати на українській 
землі. За три місяці українці 
довели свою ефективність на 
полі бою, у тилу, у глобально-
му інформаційному просто-
рі. Українська стратегія руй-
нації передбачає атаку у слаб-
ких місцях росіян, сковування 
їхніх ударних сил меншими 
силами. Цей підхід формує 
основу для досягнення ефек-
тивних результатів і гарантує 
неготовність загарбника про-
тидіяти йому. 

Українські частини атаку-
ють найслабші системи фі-
зичної підтримки агресора 
на полі бою – мережі зв’язку, 
маршрути логістичного за-
безпечення, тилові райони, 
артилерію та старших ко-
мандирів. Першою була бит-
ва за Київ. Українці просо-
чувалися в тили ворога і не-
щадно нищили його логісти-
ку, руйнували російську екс-
педицію зсередини й витіс-
нили її з України. На сході 
Харкова стратегію руйнації 
продовжили. Українці завда-
вали ударів по критичній 
інфраструктурі агресора, зо-
крема по інженерних час-
тинах, БПЛА, складах збері-
гання пального та команд-
них пунктах. Українці при-
гнічували й руйнували фі-
зичну спроможність загарб-
ника воювати.

Ці дії фізично вплинули 
на моральні й інтелектуаль-
ні складові росіян. Бойо-
вий дух ворога через вели-
кі втрати, постійні пораз-
ки на полі бою, проблеми 
з постачанням та відступ 
під українським тиском від 
Києва і Харкова знизився.

Успішне використання со-
цмереж і медіа для демонстра-
ції недоліків росіян лише по-
силило моральну руйнацію за-
гарбника. Падіння морально-
го духу знизило бойову дисци-
пліну, спричинило дезертир-
ства, збільшило відмови вою-
вати та кількість військових 
злочинів. 

Українці повільно руйну-
ють волю росіян, нав’язують 
їм модель інтелектуально-
го впливу. Численні військо-
ві поразки та жага до тактич-
ної перемоги штовхають ро-
сіян на більший ризик у сво-
їх оперативних або тактич-
них рішеннях. Українці руй-
нують росіян морально, інте-
лектуально та фізично зсере-
дини. Звичайні наземні й по-
вітряні операції поєднані з 
діями ССО та інформаційно-
психологічними операція-
ми в єдине ціле нової якості. 
Це стало інтегрованим, не-
подільним підходом ведення 
війни в Україні.

Україна свідомо обрала 
цивілізований спосіб жит-
тя суспільства, поділяє куль-
турні цінності, що дозво-
ляють ідеям розвиватися і 
вливатися в успішні комер-
ційні підприємства, демо-
кратичну форму правління, 
вільний ринок, де інвесто-
рам потрібні нові техноло-
гії, де присутній захист ін-
телектуальної власності, 
контроль над корупцією та 
злочинністю, правову сис-
тему, де обвинувачений 
має шанс бути виправда-
ним. Ця культура припус-
кає критичні висловлюван-
ня, допускає незалежність, 
у ній можна зазнати невда-
чі, щоб ще раз спробувати. 
Це цивілізовані зерна іс-
тини, за які українці нині 
платять власною кров’ю та 
свободою. 
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інтеграція України 
в нато: перегляд 
посиленої співпраці під 
час повномасштабної 
російської агресії

В ідносини Україна-
НАТО мають клю-
чове значення 
для європейської 
та глобальної без-
пеки. Євроатлан-

тичні прагнення України ві-
дображають мрії її суспіль-
ства про допомогу в захисті 
мирного і процвітаючого роз-
витку в Європі та за її межа-
ми. Водночас військова агре-
сія, яку Росія розв’язала про-
ти України з 2014 року, 24 лю-
того цього року переросла 
в повномасштабну війну з 
тяжкими наслідками для 
економіки, клімату та інф-
раструктури України.

На цьому тлі питання 
потенційного членства 
України в НАТО має зна-
чення для стримування 

російського імперіалізму. Ре-
троспективно, співпраця між 
Києвом та Альянсом розпоча-
лася ще у 1994 році з програми 
«Партнерство заради миру», 
метою якої було створення но-
вих рамок співпраці НАТО з 
колишніми комуністичними 
державами Східної Європи [1, 
С. 45].

З 1990-х років Україна про-
водить спільні військові на-
вчання з НАТО. У 2002 році 
Рада національної безпеки і 
оборони України ухвалила рі-
шення «розробити таку стра-
тегію, кінцевою метою якої 
буде долучення України до 
системи безпеки в Європі, 
яка нині базується на НАТО».

Крім того, варто нагадати, 
що на саміті НАТО в Бухарес-
ті у 2008 році, на якому план 
дій щодо членства мав би 
бути наданий Україні та Гру-

Єгор Брайлян, 
кандидат 
історичних наук, 
сПеціальний 
коресПондент 
Відділення 
ВисВітлення 
міжнародного 
сПіВроБітництВа 
інформагентстВа 
арміяInform
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зії, Росія тиснула на головних 
акторів (Францію та Німеччи-
ну) не робити цього.

І хоча громадська підтрим-
ка вступу до НАТО серед укра-
їнців різко впала (з 47,8% до 
40,1%), після «Революції гід-
ності» 2014 року Верховна Рада 
України затвердила зміни до 
Конституції щодо «реалізації 
стратегічного курсу держави 
на повне членство України в 
Європейському Союзі та Орга-
нізації Північноатлантичного 
договору» у 2019 році.

Однак у середині лютого 
2022 року через загрозу росій-
ської військової ескалації на 
кордонах України підтрим-
ка ідеї вступу до НАТО серед 
українців зросла до 62% (на 
той час найвищий показник 
із 2014 року).

Після повномасштабно-
го вторгнення Росії в Україну 
НАТО зіткнулося з одним із 
найбільших викликів за свою 
історію.

Відповідь НАТО на «нове 
безпекове середовище» буде 
викладено у стратегічній 
концепції, яка має бути за-
тверджена на саміті в Ма-
дриді наприкінці червня 
2022 року.

У своїй нинішній страте-
гічній концепції, ухваленій 
ще 2010 року, Росія згаду-
ється як партнер у бороть-
бі з глобальним терориз-
мом. Тоді військова кампа-
нія НАТО в Афганістані до-
сягла свого піку [3, С. 212]. 
Проте систематичне пору-
шення міжнародного пра-
ва з боку Кремля після анек-
сії Криму у 2014 році та вій-
ськового вторгнення на 
Схід України стало вододі-
лом для Альянсу.

Рекомендації для керів-
ництва НАТО підготував 
аналітичний центр Рада зо-
внішньої політики “Укра-
їнська призма” [2]. На їхню 
думку, захист демократії 
може бути здійснений не 
лише через комюніке, а й че-
рез конкретні політичні та 
військові дії. Від НАТО мож-
на було б очікувати, що роз-
ширення Росією своєї “сфери 
впливу” за допомогою грубої 
сили проти суверенних кра-
їн ніколи не може бути при-
йнятним.

Крім того, ситуація з безпе-
кою в Чорноморському регіо-
ні (із країнами-членами НАТО 
Болгарією, Румунією і Туреч-
чиною) погіршується через во-
люнтаристські дії Росії щодо 
свободи судноплавства. Крім 
того, Росія розмістила ядерну 
зброю в окупованому Криму і 
блокує українські порти, що 
ще більше негативно впливає 
на глобальну продовольчу без-
пеку. Відсутність конкретної 
регіональної стратегії НАТО не 
може бути варіантом, коли цей 
регіон також є відповідальніс-
тю Альянсу.

З червня 2020 року Україна має 
статус одного з партнерів НАТО 
з розширеними можливостями 
[4]. Завдяки цьому статусу Украї-
на має право брати участь у чис-
ленних спільних програмах, по-
чинаючи від військової освіти й 
науки, закінчуючи стратегічни-

Після повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну НАТО 

зіткнулося з одним із найбільших 
викликів за свою історію.
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ми комунікаціями та реабіліта-
цією українських воїнів за кор-
доном.

Процес конкретної інте-
грації в Альянс складається із 
впровадження низки стандар-
тів НАТО, а також цивільного 
контролю за питаннями без-
пеки й оборони. Збройні сили 
України вже продемонстру-
вали свої можливості на полі 
бою. Тому акцент має бути не 
на кількості стандартів, яких 
дотримуються, а на практич-
них навичках, за допомогою 
яких наші збройні сили захи-
щають Україну від російських 
окупантів.

Крім того, жорстокість Росії 
в Україні також змусила інші 
країни переглянути свої відно-
сини з Альянсом.

Спільно подані заявки на 
вступ до НАТО Швеції та Фін-
ляндії, двох скандинавських 
країн, які не є членами військо-
вих альянсів і мають сильну 
економіку добробуту, слід вва-
жати найбільшим зрушенням.

Незважаючи на те, що досі 
не перебувають у військових 
союзах, вищезгадані держави 
зробили значні кроки на шля-
ху до членства в НАТО впро-
довж останніх десятиліть, зо-
крема через істотний внесок у 
контингент під керівництвом 
НАТО в Афганістані з 2001 року.

Ефективно та продуктивно 
перешкоджаючи імперським 
амбіціям Кремля, і таким чи-
ном захищаючи європейську 
демократію та свободу, Украї-
на має стати невід’ємною час-
тиною сучасного НАТО. Мож-
ливо, ще не як член Альянсу, 
але принаймні як високоцін-
ний і дедалі більше інтегрова-
ний партнер.

Рекомендації 
для керівництва 
НАТО підготував 
аналітичний 
центр Рада 
зовнішньої 
політики 
“Українська 
призма” 
[2]. На їхню 
думку, захист 
демократії може 
бути здійснений 
не лише через 
комюніке, а й 
через конкретні 
політичні та 
військові дії. Від 
НАТО можна було 
б очікувати, 
що розширення 
Росією своєї 
“сфери впливу” 
за допомогою 
грубої сили проти 
суверенних 
країн ніколи 
не може бути 
прийнятним.
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ненадання Україні 
статУсУ кандидата 
бУло б страшною 
помилкою

28
лютого 2022 
року, через 
чотири дні 
після почат-
ку повно-
масштабно-

го вторгнення Росії в Україну, 
Володимир Зеленський офіцій-
но звернувся з проханням про 
приєднання його країни до Єв-
ропейського Союзу. Таким чи-
ном український Президент 
почав прискорювати процес, 
що розпочався двадцять вісім 
років тому, у 1994 році, з уго-
ди про партнерство між Украї-
ною та Європейським Союзом. 
Він зазнав прискорення у 2014 
році, коли була підписана Уго-
да про асоціацію між цими ж 
суб’єктами.



Ми на вашому 
боці, поки 
ви мрієте 
про Європу. 
Шановний 
Володимире, 
моє сьогоднішнє 
послання 
зрозуміле: 
Україна є 
частиною 
європейської 
родини. Ми 
почули ваше 
прохання, 
сформульоване 
вами голосно й 
чітко. Сьогодні 
ми тут, 
щоб надати 
вам першу 
позитивну 
відповідь.

Наступного дня єв-
ропейські депутати з 
ентузіазмом відпові-
ли на прохання Зелен-
ського, ухваливши ре-
золюцію із закликом до 
«інституцій Союзу за-
безпечити надання Укра-
їні статусу кандидата». 
Цю постанову схвалили 
аж 637 депутатів, проти 
було 13, утрималися – 26. 
Справжній плебісцит. Че-
рез свій парламент висло-
вився європейський народ, 
і це підтверджують опиту-
вання, які засвідчують, що 
переважна більшість насе-
лення двадцяти семи держав-
членів виступає за вступ, зо-
крема і в Бельгії.

Згодом, 8 квітня, президент-
ка Європейської Комісії Урсула 
фон дер Ляєн урочисто вручила 
українському президенту анке-
ту про членство, заявивши йому 
перед пресою, яка там зібралася: 
«Ми на вашому боці, поки ви мрі-
єте про Європу. Шановний Володи-

мире, моє сьогоднішнє послання зрозу-
міле: Україна є частиною європейської 
родини. Ми почули ваше прохання, 
сформульоване вами голосно й чітко. 
Сьогодні ми тут, щоб надати вам 
першу позитивну відповідь».

Однак напередодні засідання 
Європейської Ради 23 і 24 червня, 
на якому має бути вирішено, чи 
надавати Україні статус кандида-
та на членство в Європейському 
Союзі, кілька держав-членів, схо-
же, вагаються або навіть відсту-
пають, віддаючи перевагу ство-
ренню Європейської політич-
ної спільноти. Це нова пропо-
зиція президента Франції, згід-
но з якою Україна мала б роз-
виватися в політичній спіль-
ноті, а не отримувати статус 
кандидата на членство. Се-
ред тих, хто вагається, також 
країни-засновники Євро-
пейського Союзу: Франція, 
Німеччина, Нідерланди та 
Бельгія. Щоб виправдати 

жорж даллемань – лікар, деПутат 
федерального Парламенту Бельгії, голоВа 
груПи дружБи Бельгійського Парламенту 
з ВерхоВною радою, колишній директор 
організації «лікарі Без кордоніВ», 
ПоВністю Відданий Перемозі україни
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своє вагання, вони поси-
лаються на складність ни-
нішнього управління Со-
юзом і «зал очікування», 
у якому опинилися певні 
країни, не кажучи вже про 
нові вимоги Грузії та Мол-
дови.

Звісно, ці аргументи 
не можна ігнорувати, по-
трібно проводити реформу 
управління Союзом, і ми по-
винні, наприклад, позбути-
ся правила одностайності в 
рішеннях, за будь-якої мож-
ливості. Але ці труднощі не 
можуть виправдати відмову 
надати Україні статус канди-
дата. Ця відмова стала б роз-
воротом на 180 градусів, по-
літичні наслідки якого були б 
катастрофічними.

Перш за все, створення 
цієї європейської політичної 
спільноти з неокресленими 
контурами відбудеться не за-
втра. Його не слід відкидати 
миттєво, але воно уже зустрі-
чає рішучу опозицію з боку де-
сяти держав-членів, які не про-
пускають нагоди наголосити, 

що зараз не час для розколів 
і балачок. У кращому випад-
ку це буде процесом, який за-
йме час. Його втілення могло 
би статися після надання ста-
тусу кандидата Україні, Грузії 
та Молдові.

Окрім цього, ця відмова, 
якби вона була адресована 
Україні в той час, коли вона 
зазнає найжахливіших при-
нижень за те, що наважила-
ся стати на шлях до нашого 
Союзу майже три десятиліт-
тя тому, спричинила б глибо-
кий відчай у її народу. Таку 
Європу сприйняли б як ма-
лодушну, ненадійну та его-
їстичну. Це деморалізува-
ло б цивільних і солдатів, 
які захищають свою країну, 
це могло б мати шкідливі 
наслідки для розвитку кон-
флікту. Кремль танцював би 
від радощів та обов’язково 
сприйняв би це рішення 
як свою перемогу, радіючи, 
що європейці не захотіли 
цих «нацистів» у своїй ро-
дині.

Серед тих, хто 
вагається, 
також країни-
засновники 
Європейського 
Союзу: Франція, 
Німеччина, 
Нідерланди та 
Бельгія. Щоб 
виправдати 
своє вагання, 
вони 
посилаються 
на складність 
нинішнього 
управління 
Союзом і «зал 
очікування», 
у якому 
опинилися 
певні країни, 
не кажучи 
вже про нові 
вимоги Грузії та 
Молдови.



Чи потрібно нагадувати, 
що надання статусу кандида-
та на членство в Європейсько-
му Союзі є по суті символіч-
ною, політичною, але необ-
хідною дією, яка покаже Укра-
їні, Росії, нашим громадянам 
й решті світу, що ми підтвер-
джуємо право приєднання до 
нашого союзу європейцям, 
які поважають закон, свобо-
ду і демократію? Чи варто до-
дати, що, роблячи це, Євро-
па йде за своєю мрією про 
єдиний, мирний, квітучий, 
об’єднаний і демократич-
ний континент?

Такий статус кандидата в 
члени жодним чином не зу-
мовлює результат процеду-
ри, яка може тривати дуже 
довго. Українці це знають і 
не просять жодних пільг.

Насправді ніщо не ви-
правдовує ці вагання, крім 
бажання надати гарантії 
Путіну. Але хіба ми не ді-
зналися, що президент Ро-
сійської Федерації не має 

жодного бажання мати наші 
гарантії? Його проєкт імпер-
ський. Він сміється з наших 
поклонінь та поступок. Його 
війська не покинуть Україну, 
якщо ми відмовимо цій країні 
в тому, на що вона заслуговує. 
Якщо ми вже не хотіли, щоб 
Україна була в НАТО, давайте 
принаймні погодимося при-
хистити її в Європі.

Ненадання Україні статусу 
кандидата було б страшною 
помилкою. Тож не проґавмо 
цей історичний момент!

Насправді ніщо 
не виправдовує 

ці вагання, 
крім бажання 

надати 
гарантії Путіну. 

Але хіба ми 
не дізналися, 

що президент 
Російської 

Федерації не 
має жодного 

бажання мати 
наші гарантії? 



Путін обрав 
війну як 

останній засіб, 
щоб підкорити 

або зруйнувати 
Україну. Однак 

він вчергове 
недооцінив 

волю українців 
боротися 

за свободу й 
демократію. 
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За кандидатУрУ 
України в Єс

23
ч ер в н я 
країни-
ч л е н и 
Є в р о -
пейсько-

го Союзу повинні ухвали-
ти історичне рішення й 
надати Україні статус кан-
дидата. У наступних пара-
графах ми обговорюємо, 
чому цей крок давно назрів 
і які ризики існують для 
ЄС, якщо він не виправдає 
покладених очікувань.

ВІДСтОЮВАННя єВРО-
ПЕйСьКих цІННОСтЕй: 

РЕВОлЮцІї 2004 І 2014 
РОКІВ

У світі, який змінюється 
швидше, ніж будь-коли рані-
ше, легко забути, що бороть-
ба України за європейські цін-
ності триває принаймні з 2004 
року. Після чергових прези-
дентських виборів під впли-
вом Кремля та відсутності дій 
з боку президента Леоніда Куч-
ми українці повстали. Коруп-
ція й неналежне урядування 
також були важливими факто-
рами, що спричинили масові 
протести. Завдяки народному 
опору, відомому як «Помаран-
чева революція», українці за-
хистили демократію і привели 

до влади продемократично-
го і проєвропейського прези-
дента Віктора Ющенка. «По-
маранчева революція» в Укра-
їні стала найзначнішим де-
мократичним рухом на тери-
торії колишнього Радянсько-
го Союзу. Вона міцно заклала 
майбутнє України не як части-
ни авторитарної Росії, а як де-
мократичної та європейської 
країни.

У 2014 році українці знову 
піднялися, щоб захистити єв-
ропейські цінності. Вони ви-
йшли на вулиці після того, як 
прокремлівський президент 
відхилив підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС. Натомість 
мирні українські протесту-
вальники зазнали жорстоко-
го нападу на вулицях Києва. 
Це лише підсилило рішучість 
людей захистити свої свободи. 
Після втечі президента і його 
довірених осіб до Росії «Ре-
волюція Гідності» стала дру-
гою історією успіху демократії 
менш ніж за 10 років. Вона та-
кож підтвердила нездатність 
Путіна створити російську ав-
тократичну сферу впливу в 
Україні. Окупація Криму і по-
чаток війни на Донбасі в 2014 
році стали помстою Путіна.

ЗАхиСт УКРАїНи тА єВРО-
ПЕйСьКих цІННОСтЕй НА 

ПОлІ БОЮ

24 лютого 2022 року Росія 
почала повномасштабну війну 
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проти мирної, демократич-
ної та суверенної країни. Пу-
тін обрав війну як останній за-
сіб, щоб підкорити або зруйну-
вати Україну. Однак він вчер-
гове недооцінив волю укра-
їнців боротися за свободу й 
демократію. Незважаючи на 
акти звірств (масові похован-
ня, вбивства, організацію сис-
теми фільтраційних таборів, 
примусові депортації та зґвал-
тування українських жінок, ді-
вчат і дітей), українці героїч-
но чинять опір країні, яка у 28 
разів більша за їхню. Вони пе-
ребувають на передовій, борю-
чись із тоталітаризмом і но-
вою хвилею фашизму на чолі 
з Путіним, яка хоче знищити 
незалежну націю та її народ і 
загрожує всьому вільному сві-
ту. Українці щодня борються й 
умирають за європейські цін-
ності та демократичні свобо-
ди, щоб їхні діти й онуки мо-
гли жити у вільній, правовій 
державі й називати себе євро-
пейськими громадянами.

ЩО СтОїть 
НА КОНУ Для єС?

ЄС має визнати жертви, які 
приносить український народ, 
включивши Україну до євро-
пейської сім’ї. Статус канди-
дата ЄС допоможе підвищити 
моральний дух і дати україн-
цям надію на майбутнє, зміц-
нивши позиції України в цій ві-
йні. Крім того, ЄС має визнати, 
що Україна відіграє вирішаль-
ну роль в колективній безпеці 
на європейському континенті. 
Тільки з цієї причини ЄС має 
зробити все можливе для зміц-
нення України. Ба більше, з 
огляду на вартість санкцій, які 
ЄС у цей час уже запровадив 
проти Росії, надання Україні 
статусу кандидата є простим і 
найменш дорогим рішенням.

Свобода, рівність і право на 
самоврядування перебувають 
у небезпеці, оскільки російське 

насильство нависає не тільки 
над Україною, але й усією Єв-
ропою. Українці воюють, щоб 
ЄС не довелося цього робити. 
Якщо Україна переможе, пе-
реможе й демократія. Якщо ж 
Україна паде, демократія буде 
під загрозою. Світ, і, безумовно, 
ЄС, не може дозволити собі по-
разку президентові Росії Владі-
міру Путіну. Таким чином, мо-
ральний аргумент для вступу 
України до Європейського Со-
юзу є чітким: Україна є важли-
вим елементом світового по-
рядку, в якому домінує Захід.

Якщо Україна не отримає 
статусу кандидата, Європей-
ський Союз постраждає як від 
внутрішнього, так і від зовніш-
нього ослаблення, а його репу-
тація буде назавжди заплямо-
вана. Держави-члени, такі як 
країни Балтії та Польща, нада-
ють велику підтримку Україні 
й будуть розчаровані Європей-
ським Союзом. Найголовніше, 
що громадяни ЄС підтримують 
надання Україні статусу канди-
дата. Згідно з недавнім  опи-
туванням Flash Eurobarometer, 
більшість громадян ЄС висту-
пають за вступ України до ЄС. 
Європейські громадяни праг-
нуть бачити Україну інтегро-
ваною в європейську сім’ю. Не-
виконання суспільного запи-
ту ще більше сприятиме де-
мократичному дефіциту, який 
уже гніздиться всередині Євро-
пейського Союзу, підсилюючи 
настрої євроскептицизму, що 
підживлюються голосами ро-
сійських пропагандистів. Єди-
ний спосіб, яким демократич-
ні країни можуть протистояти 

агресії з боку автократичних 
режимів, – це забезпечити єд-
ність своїх сил.

Кандидатура України в ЄС 
також знайшла підтримку у 
вищих кабінетах інституцій 
ЄС. Європейський парламент 
1 березня 2022 року ухвалив 
резолюцію на підтримку ста-
тусу кандидата. Крім того, 6 
березня президентка Євро-
комісії Урсула фон дер Ляєн 
висловилася на підтримку 
членства України в ЄС, зая-
вивши, що український на-
род «належить до європей-
ської сім’ї».

***
Відданість України ЄС не 

має собі рівних. Знову і зно-
ву українці демонструють 
свою повну й непохитну 
підтримку демократії, сво-
боди та європейських цін-
ностей. Сьогодні українці 
власним життям платять 
за все це. Лідери Європей-
ського Союзу повинні ви-
брати Україну 23 червня. 
Майбутнє України – це Єв-
ропа, а майбутнє Європи – 
це Україна.

Promote Ukraine дякує сво-
їм стажерам Ханні Міхан, 
Ромен Горнет та Закарі 
Кляйн, які працювали над 
цією статтею.
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спільна ціна спільного 
майбУтнього: 
Європейська інтеграція 
та депУтініЗація

андреа кастанья – Політичний ексПерт, 
досліджуЄ Питання Політики сусідстВа 
Єс. жиВе і ПрацюЄ у Брюсселі. останні 
кілька рокіВ БраВ участь у ПроЄктах, 
ПоВ’язаних із цифроВими технологіями 
для розВитку, осВіти, молодіжної 
Політики та сПорту
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Р осійське вторгнен-
ня в Україну є, без-
сумнівно, найбіль-
шим політичним і 
безпековим викли-
ком, який постав 

перед Європейським Союзом за 
всю його історію. Країни-члени 
ЄС довгий час вважали, що чер-
гова війна на європейському 
континенті майже неможлива. 
Проте жорстока агресія Владі-
міра Путіна довела, що це пе-
реконання було просто нере-
алістичною надією. Поновле-
ний російський імперіалізм де-
далі більше перетворюється на 
прямий виклик спільному єв-
ропейському проєкту, який іс-
торично базується на демокра-
тичних цінностях, багатосто-
ронності та праві суверенних 
держав самим визначати влас-
ну долю. Тоді як російське розу-
міння майбутнього Європи, по 
суті, ґрунтується на односто-
ронніх відносинах, автократії, 
військовому протистоянні та 
імперіалізмі, що є повною про-
тилежністю засадам ЄС.

Крім того, продовження оку-
пації значної частини україн-
ської території загострює про-
блему довгострокових відно-
син із Росією як державою. 
Ця безпрецедентна ситуація 
справді створює довгострокові 
загрози для європейської інте-
грації з точки зору енергетич-
ної та продовольчої безпеки. За 
оцінками ФАО, з України нара-
зі фізично неможливо вивезти 
понад 25 мільйонів тонн зерна 
(https://www.fao.org/3/cb9013en/
cb9013en.pdf), а блокада україн-
ських портів порушує європей-
ський ланцюг постачання про-
довольства й суттєво впливає 
на продовольчу безпеку мільйо-
нів людей у Європі та за її меж-
ами. Залежність від російських 
газу та нафти є ще однією клю-
човою проблемою для майбут-
нього Європи. Війна в Україні 

підштовхує до швидкої пере-
оцінки десятиліть енергетич-
ної політики ЄС, коли дешеве 
російське викопне паливо під-
тримувало економічне зрос-
тання Європи. Від початку по-
вномасштабної війни ЄС ім-
портував викопного палива на 
суму майже 40 мільярдів євро 
(https://energyandcleanair.
org/publication/russian-fossil-
exports-first-two-months). Роз-
біжності в поглядах на шля-
хи послаблення енергетич-
ної залежності від Росії, ймо-
вірно, не зникнуть найближ-
чими роками. Отже, ключові 
політичні фігури ЄС ще тіль-
ки мають повністю визнати 
довгострокові наслідки ро-
сійського вторгнення в Укра-
їну та вирішити, як із ними 
боротися.

Можна стверджувати, що 
відповідь ЄС на агресію Ро-
сії була рішучою. З 24 люто-
го 2022 року країни-члени 
ЄС розширили санкції та 
додали до свого санкційно-
го списку значну кількість 
осіб та організацій, напри-
клад, російські ЗМІ й засо-
би пропаганди. Крім того, 
країни-члени погодили-
ся відключити ключові ро-
сійські банки від системи 
SWIFT і заморозити акти-
ви Центрального банку РФ. 
Проте ці обмежувальні ко-
роткострокові заходи є зде-
більшого лише частиною 

Країни-члени ЄС 
довгий час вважали, 
що чергова війна 
на європейському 
континенті 
майже неможлива. 
Проте жорстока 
агресія Владіміра 
Путіна довела, що 
це переконання 
було просто 
нереалістичною 
надією. Поновлений 
російський 
імперіалізм 
дедалі більше 
перетворюється 
на прямий 
виклик спільному 
європейському 
проєкту, який 
історично 
базується на 
демократичних 
цінностях, багато-
сторонності та 
праві суверенних 
держав самим 
визначати власну 
долю.



•  Brussels Ukraïna Review  •  www.promoteukraine.org  •22  #BUR9  •       @PromoteUkraine

потужної відповіді на втор-
гнення в Україну. Більш масш-
табні політичні та структурні 
питання відносин із Росією за-
лишаються значною мірою не-
вирішеними. Інакше кажучи, 
країни-члени ЄС поки не вжи-
ли жодних довгострокових за-
ходів для повного розриву єв-
ропейських економічних і по-
літичних зв’язків із Росією. Єв-
ропа наразі тільки робить 
спроби розробити план по-
вної депутінізації свого май-
бутнього.

Насправді ЄС усе ще не 
вживає необхідних колектив-
них заходів задля приборкан-
ня російського імперіаліз-
му в довгостроковій перспек-
тиві та створення умов то-
тального стримування ро-
сійської загрози з точки зору 
як економічного, так і полі-
тичного впливу. Однак є пев-
ні держави-члени, які до-
бре усвідомлюють ризи-
ки, пов’язані з відновленням 
нормальної співпраці з Росі-
єю. Країни Балтії, Фінляндія 
та Польща розробили плани 
надзвичайних заходів задля 
радикального зменшення 
своєї залежності від росій-
ських енергоносіїв. Ба біль-
ше, результати громадських 
опитувань засвідчили, що ці 
країни найбільше перейма-
ються майбутнім європей-
ської оборони та безпеки. 
Нещодавнє опитування по-
казує, що щонайменше дві 
третини громадян у країнах 
Балтії стурбовані зростан-
ням російського імперіаліз-
му. Також, за даними соціо-
логічного опитування «Єв-
робарометр» (https://europa.
eu/eurobarometer/surveys/
detail/2772), відсоток гро-
мадян, які виступають за 

фінансування військової 
підтримки України, осо-
бливо високий у Фінляндії 
(90%), Естонії (87%), Поль-
щі (86%) та Литві (84%). Та-
ким чином, ці країни, як 
засвідчують опитування, 
цілком усвідомлюють не-
обхідність «депутінізації» 
ЄС та майбутнього євро-
пейської інтеграції. Справ-
ді, більшість лідерів Схід-
ної Європи розуміють, що 
європейська інтеграція не 
буде можливою без ради-
кальної зміни у ставленні 
до Кремля та його імпері-
алістичного бачення Євро-
пи, яке просто несумісне з 
інтересами ЄС у цілому.

Проте є країни, які, схо-
же, не поділяють таку точку 
зору на майбутнє російсько-
європейських відносин і які 
несуть особливу відпові-
дальність за підрив Євросо-
юзу та його довгострокових 
цілей. Німеччина, Франція 
й Італія з різних причин до-
тримуються сумнівного під-
ходу щодо Росії та зволіка-
ють із реакцією на її імпе-
ріалістичні амбіції розділи-
ти Європу. Іншими словами, 
усвідомлення керівництвом 
та суспільством цих країн 
загрози російського імпері-
алізму видається досить об-
меженим. Консолідовані від-
носини Німеччини, Франції 
та Італії з Росією після холод-
ної війни були, по суті, побу-
довані на торгівлі, політич-
ному співробітництві й енер-
гетиці. Однак збереження цих 
сфер співпраці з Росією було 
б шкідливим для майбутньо-
го Європи, оскільки їхні наці-
ональні інтереси в довгостро-
ковій перспективі можуть зна-
чно відрізнятися від інтересів 
держав-членів у Центральній 
та Східній Європі.

Канцлер Німеччини, ма-
буть, має найбільші труднощі 

Канцлер 
Німеччини, 
мабуть, має 
найбільші 
труднощі з 
розумінням 
довгострокових 
наслідків 
російської 
агресії в Україні. 
Незважаючи на 
(затримане) 
постачання 
зброї до Києва 
та нещодавню 
зміну позиції 
на підтримку 
нафтового 
ембарго ЄС, 
зовнішня 
політика 
Німеччини все 
ще потребує 
повного пере-
завантаження. 



з розумінням довгостро-
кових наслідків російської 
агресії в Україні. Незважа-
ючи на (затримане) поста-
чання зброї до Києва та не-
щодавню зміну позиції на 
підтримку нафтового ем-
барго ЄС, зовнішня полі-
тика Німеччини все ще по-
требує повного перезаван-
таження. Німецька східна 
політика («східна політи-
ка») не завадила російсько-
му вторгненню в Україну і 
зробила німецьку економі-
ку надзвичайно вразливою 
та залежною від російсько-
го газу. Канцлер Шольц, 
безумовно, усвідомлює, що 
ера енергетичної взаємоза-
лежності з Росією, можли-
во, добігає кінця, але праг-
нення Берліна до конструк-
тивних дипломатичних і 
політичних відносин із Мо-
сквою не змінилося. Німеч-
чина все ще залишається од-
нією з держав ЄС, які най-
більше вагаються щодо ізо-
лювання Росії та її керівни-
цтва, котре все ще має свій 
вплив у політичному про-
сторі Німеччини, зокрема в 
Соціал-демократичній пар-
тії Німеччини (СДП).

Пан Емманюель Макрон 
також наголосив на необхід-
ності підтримувати конструк-
тивні зв’язки з Росією. У День 
Європи 2022 року президент 
Франції зауважив, що «ми не 
воюємо з Росією» і застеріг від 
«приниження» Росії в майбут-
ньому. Крім того, президент 
Володимир Зеленський під-
твердив, що Макрон просив 
українську владу піти на тери-
торіальні поступки, щоб допо-
могти Путіну зберегти своє об-
личчя. Не дивно, що позиція 
Макрона сприймається як нео-
днозначна і згубна для майбут-
нього Європи у Центральній та 
Східній Європі.

В Італії нові події зруйнува-
ли модель стосунків, що ґрун-
туються на історично сильній 

італійській русофілії на полі-
тичному й культурному рів-
нях. У політикумі Італії діє ве-
личезна група проросійських 
депутатів, які викликають на-
пругу в нинішній правлячій 
коаліції на чолі з колишнім ке-
рівником Європейського цен-
трального банку Маріо Драгі. 
Крім того, пропутінська дезін-
формація постійно поширю-
ється через більшість осно-
вних ЗМІ, а італійські телека-
нали часто запрошують у свої 
ефіри російських урядовців, 
таких як Сєргєй Лавров, або 
російських пропагандистів, 
таких як Алєксандр Дугін чи 
Владімір Соловйов. Тому не 
дивно, що очільники Італії 
все частіше вимагають від 
України знайти компроміс 
із Росією, а їхнє занепокоєн-
ня довгостроковим впливом 
санкцій на італійську еконо-
міку зростає.

Очевидно, що багатьом 
країнам ЄС необхідно уваж-
но поглянути на свої мину-
лі помилки, допущені у від-
носинах із Росією. Але ці 
три країни, які часто на-
зивають себе фактични-
ми лідерами Європи, ма-
ють особливо пильно про-
аналізувати свій погляд на 
майбутнє європейської ін-
теграції. Підтримка бо-
ротьби проти російського 
вторгнення в Україну має 
чималу ціну, особливо для 
таких держав, як Німеччи-
на, Франція та Італія. Про-
те, якщо європейські краї-
ни прагнуть депутінізова-
ного майбутнього без вій-
ськової конфронтації та 
культурного імперіаліз-
му, це ціна, яку вони по-
винні заплатити.

У політикумі Італії 
діє величезна група 

проросійських 
депутатів, які 

викликають 
напругу в нинішній 
правлячій коаліції 

на чолі з колишнім 
керівником 

Європейського 
центрального 

банку Маріо 
Драгі. Крім того, 

пропутінська 
дезінформація 

постійно 
поширюється через 
більшість основних 

ЗМІ, а італійські 
телеканали часто 
запрошують у свої 

ефіри російських 
урядовців, таких 
як Сєргєй Лавров, 

або російських 
пропагандистів, 

таких як Алєксандр 
Дугін чи Владімір 

Соловйов.
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депУтініЗація За Умов 
повномасштабного 
вторгнення росії до 
України: досвід країн 
балтії

постачання російських енерге-
тичних і природних ресурсів. 
Крім цього, путінізація включає 
і певний «моральний тиск» на 
інші держави. Окремими при-
кладами є створення міфів на-
вколо російської державнос-
ті, мови та культури як найве-
личніших та найдавніших, по-
ширення наративів про «бра-
терство і єдність народів», про-
паганда необхідності захис-
ту російськомовного населен-
ня та розширення прав росіян 
за кордоном тощо. Путінізація 
виникла й розвивалася внаслі-
док тривалого і жорстокого на-
садження імперських ідей Ро-
сії, а також їхнього постійного 
толерування через недостатню 
обізнаність зі справжньою істо-
рією Росії, зокрема її привлас-
нення здобутків інших народів 
та злочини проти них, мислен-
ням політичних еліт та націо-
нальними настроями. Особли-
во для країн-членів Європей-
ського Союзу путінізація є но-
вою хворобою сучасності, яка 

Р осійський прези-
дент Владімір Пу-
тін та його прізви-
ще з роками набу-
вають особливого 
символічного зна-

чення. Політика Путіна нара-
зі ототожнюється з тією, що Ро-
сійська Федерація проводила як 
країна-імперія, країна-лідер Ра-
дянського Союзу, а тепер як не-
залежна російська держава. Пу-
тінізація – а саме політика, яку 
Росія наразі провадить – це по-
будова стратегії залежності ін-
ших держав від Росії в якомо-
га більшій кількості сфер між-
народної співпраці в сучасних 
умовах глобалізації. Яскравими 
прикладами слугує насадження 
непотичних зв’язків серед полі-
тичної еліти РФ та інших країн, 
створення умов залежності від 

ніна Басок – 
ексПертка з 
Питань східної 
та центральної 
ЄВроПи, ініціатиВи 
східного 
ПартнерстВа, 
Веймарського 
та люБлінського 
трикутникіВ, 
українсько-
Польських та 
франко-німецьких 
Відносин, а також 
історичної Пам’яті. 
наВчалася В 
коледжі ЄВроПи, 
гарВардському 
уніВерситеті, 
Вищій ризькій 
школі ПраВа, 
уніВерситетах 
стокгольма, 
ҐетеБорга, умеа, 
лунда та даларни
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Путінізація 
виникла й 
розвивалася 
внаслідок 
тривалого і 
жорстокого 
насадження 
імперських 
ідей Росії, а 
також їхнього 
постійного 
толерування 
через 
недостатню 
обізнаність зі 
справжньою 
історією Росії, 
зокрема її 
привласнення 
здобутків інших 
народів та 
злочини проти 
них, мисленням 
політичних 
еліт та 
національними 
настроями. 

заважає здоровому глузду у ви-
будовуванні торговельних, фі-
нансових, культурних та інших 
видів співпраці, де інтереси Ро-
сії можуть бути протилежними 
до тих, які підтримує ЄС. Таким 
чином, відбувається шантаж 
через усталені зв’язки коопера-
ції в загальній мережі путініза-
ції Європи.

Депутінізація є єдиною мож-
ливою відповіддю на такі де-
структивні процеси й має на 
меті позбавлення будь-якого 
впливу Росії, незалежно від 
того, це матеріальна складо-
ва відносин з іншою державою 
чи психологічна маніпуляція 
російського керівництва. Мі-
ністр закордонних справ Укра-
їни Дмитро Кулеба визначив 
депутінізацію як «позбавлен-
ня від російського впливу в усіх 
сферах», назвавши Росію ток-
сичним партнером та закли-
кавши світ якнайшвидше розі-
рвати з нею будь-які зв’язки. На 
жаль, попри російську агресію 
у Грузії, Молдові, країнах Афри-
ки, Сирії, Україні й навіть пере-
хід Росії до активної фази війни 
та потенційно геноцид україн-
ського народу, ідея депутініза-
ції не набула популярності се-
ред країн Європи, що, навпаки, 
зміцнило позицію безпосеред-
нього впливу РФ в регіоні.

Однак на теренах ЄС все ж 
є держави, які давно розпоча-
ли підготовку до розірвання 
зв’язків із Росією – це країни 
Балтії. Попри їх економічну та 
значну енергетичну залежність 
від РФ, політичну і громадську 
активність російських меншин 
на захист етнічних росіян у ре-
гіоні та російської мови, а та-
кож наявність інших прикла-
дів впливу путінізації, держави 
Балтії спромоглися знайти за-
соби й методи для депутінізації 
та перейшли до найактивнішої 
її фази після лютого 2022 року. 

До цього моменту Литва, Лат-
вія та Естонія вже давно підготу-
вали фундамент для розірвання 
зв’язків із Росією, що передбачає 
вжиття як економічних, так і 
політичних заходів. Країни Бал-
тії відомі своїми постійними 
заявами на міжнародному рівні 
про розширення пакетів санк-
цій проти Росії та підвищення 
безпеки на кордонах із РФ, по-
вну незалежність ЄС від росій-
ської енергомережі, а також за-
провадженням законодавства, 

ЄлизаВета 
маркоВа – 
ексПертка з Питань 
ЄВроПейського 
і міжнародного 
ПраВа, а також 
ЄВроПейської 
Політики. 
ВиПускниця 
коледжу ЄВроПи та 
уніВерситету гента
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спрямованого на відновлення 
національних мов, культури і 
таким чином  зменшення впли-
ву РФ і російських меншин, що 
здаються багатьом експертам 
контроверсійними. Крім того, 
у політико-історичному вимі-
рі країни Балтії вживали захо-
дів із відновлення історичної 
справедливості й засудження 
дій радянської та російської ім-
перської влади у регіоні. При-
кладом цього є судові проце-
си у Литві щодо штурму теле-
вежі радянськими військови-
ми у січні 1991 року; створен-
ня численних музеїв, присвя-
чених висвітленню жорстоко-
сті радянського режиму; вико-
рінення радянської спадщини 
через перейменування вулиць, 
міст тощо. Також важливим є 
знесення радянських пам’яток, 
як це сталося нещодавно в Лат-
вії з монументом «радянським 
визволителям» у Пардаугаві. 
Крім того, країни Балтії плека-
ють надію на можливість ви-
ховання нових російських по-
літичних діячів для створення 
кардинально нової Росії, віль-
ної від імперських амбіцій та 
хижацького бачення світу. Саме 
тому вони надають підтримку 
російським незалежним медіа, 
а також представникам опози-
ції, сприяючи створенню май-
данчика для діалогу й обгово-
рення можливих сценаріїв де-
мократизації у Російській Феде-
рації.

Наразі депутінізація у кра-
їнах Балтії набула нових екс-
трених обертів та масштабів. 
Окрім заяв та активних дій на 
підтримку України на міжна-
родному рівні, ці держави чу-
дово розуміють необхідність 
упроваджувати радикальні, але 
потрібні зміни всередині. На-
приклад, розриваючи еконо-
мічні зв’язки з Росією, Литва, 
Латвія та Естонія оголосили 
про намір відмовитися від по-
стачання і споживання росій-
ських енергоресурсів, а також 

разом із Польщею висловилися 
за необхідність припинити ав-
томобільне сполучення з РФ.

Також, усвідомлюючи важли-
вість покарання тих, хто під-
тримує російську агресію і та-
ким чином сприяє путінізації, 
уряди держав Балтії були одни-
ми з перших, хто заборонив на 
своїй території діяльність ро-
сійських пропагандистських 
медіа. 

Іншим методом депутінізації 
є заборона Литвою, Латвією та 
Естонією використання росій-
ської символіки, що вказує на 
агресію та пропагує війну про-
ти України, а також підкріпили 
ці заборони суворими санкція-
ми. Наприклад, уже на початку 
травня Естонія вислала з країни 
Алєксєя Єсакова, місцевого ор-
ганізатора акції «Бессмертный 
полк». Більш радикальних захо-
дів вжив Сейм Латвії, який не-
щодавно ухвалив поправки до 
закону «Про громадянство», до-
зволяючи позбавляти грома-
дянства тих осіб, які мають по-
двійне з Латвією громадянство 
й надають будь-яку підтрим-
ку для скоєння воєнних злочи-
нів (зокрема і проти України). 
Литва, своєю чергою, внесла 
Росію та Білорусь до списку во-
рожих держав і територій, до-
зволяючи виключати з тендерів 
на держзакупівлі зареєстрова-
ні там компанії або розривати 
вже укладені договори й угоди. 
До того ж, з огляду на своє тра-
гічне минуле, країни Балтії під-
тримали на державному рівні 
визнання злочинів Росії в Укра-
їні геноцидом, а також були од-
ними з ініціаторів створення 
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спеціального трибуналу щодо 
розслідування злочинів РФ на 
території України. Саме ці дер-
жави виступають рупором прав-
ди та здорового глузду під час 
засідань органів ЄС, НАТО й ін-
ших міжнародних формацій, за-
охочуючи надати Україні необ-
хідну зброю, гуманітарну допо-
могу та підтримати українців, 
які потребують захисту в Євро-
союзі.

Зважаючи на роз’єднаність 
ЄС і небажання окремих кра-
їн вдаватися до спільних захо-
дів з протидії російській агре-
сії, досвід країн Балтії допомо-
же окремим державам-членам 
усвідомити важливість кон-
цепту депутінізації та розпоча-
ти ключові зміни із подолання 
російської залежності безпосе-
редньо всередині держави. Такі 
дії значно допоможуть Україні 
й усій світовій спільноті в бо-
ротьбі за загальнолюдські та єв-
ропейські цінності, а також до-
поможуть вчасно реагувати на 
негативні процеси, виклика-
ні залежністю від тієї чи іншої 
держави.

Саме з цією метою ми розгля-
даємо досвід країн Балтії, які 
подали дипломатичний сиг-
нал (закриття посольств і кон-
сульств на територіях своїх кра-
їн, визнання дій РФ геноцидом 
українського народу, спрямова-
них на знищення усього дотич-
ного до ідентифікації України), 
сигнал у сфері безпеки (спіль-
ні та повторні заяви про зміц-
нення присутності представ-
ництва НАТО на теренах цих 
країн), енергетики (підтрим-
ка заборони на купівлю росій-
ського газу, що зменшить за-
лежність або взагалі унезалеж-
нить від цього російського ре-
сурсу), культурній інтеграції та 

освіті (запровадження окремих 
проєктів та політики повної 
інтеграції російських націо-
нальних меншин) та визначен-
ня покарання за використання 
символіки країни-агресора, що 
пов’язана із незаконними діями 
на території інших держав (ге-
оргіївська стрічка та символи Z, 
V тощо, включно з культурними 
аспектами їхнього закріплен-
ня серед широкого загалу: піс-
ні, вірші, література, кінемато-
граф, театральні постановки та 
інші, де дії РФ визначаються як 
«визволення»), як те, на що ін-
шим країнами слід було б рів-
нятися. Їхні цінності під за-
грозою, коли йдеться про тісну 
співпрацю з Росією. Депутініза-
ція – це спосіб довести свої на-
міри й захистити себе від того, 
що переживає Україна сьогодні. 

Ця стаття є закликом до дій, 
які деякі країни вже підхопили 
від країн Балтії і які мають про-
довжити політику змін в усьо-
му ЄС, пам’ятаючи, що парт-
нерство з Росією не повинно бу-
дуватися на принципах і при-
мхах путінізації, а отже, на 
українській крові.
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оксана Булда 
– координатор 
маніфестацій В го 
«Промоут юкрейн», 
юрисконсульт із 
міжнародного 
Бізнес-ПраВа 

Що таке «лукойл Бельгія»?

«Лукойл Бельгія» є товари-
ством з обмеженою відпові-
дальністю, зареєстрованим у 
Фландрії з головним офісом у 
Вільворде та статутним капіта-
лом 6 197 338,00 євро.

ТОВ «Лукойл Бельгія» при-
сутнє на роздрібному ринку 
Бельгії з 2007 року після при-
дбання мережі автозаправних 
станцій і розвитку мережі про-
дажів у Західній Європі. Остан-
німи роками мережа зроста-
ла й сьогодні налічує 184 АЗС у 
Бельгії.
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як це пов’язано з Росією?

«Лукойл» – друга за величи-
ною нафтова компанія Росії з 
ринковою вартістю 49,5 млрд 
євро. ТОВ «Лукойл Бельгія» є 
дочірнім підприємством ро-
сійської холдингової компанії 
ПАТ «Лукойл» у Москві. Згід-
но з останніми наявними фі-
нансовими звітами, ТОВ «Лу-
койл Бельгія» має двох акціо-
нерів. Одним із них є «Літас-
ко СА» – швейцарська торго-
ва дочірня компанія «Лукой-
лу», вона володіє 99,99% акцій 
ТОВ «Лукойл Бельгія». «Літас-
ко СА» була заснована в 2000 
році у Швейцарії і є ексклюзив-
ною міжнародною маркетин-
говою і торговою компанією 
«Лукойлу». Вона виступає як 
компанія-посередник, а також 
є основним акціонером інших 
дочірніх компаній «Лукойлу» в 
Європі.

Компанія стверджує, що є 
«незалежною міжнародною 
компанією», це термін, який 
у нафтовій промисловості ви-
користовується для того, щоб 
відрізнити багатонаціональ-
ні комерційні фірми, такі як 
Shell або Total, від державних 
нафтових компаній, таких як 
Saudi ARAMCO або PDVSA у Ве-
несуелі, котрі належать держа-
ві й мають запаси нафти в краї-
ні, яка ними володіє. «Лукойл» 
здійснює 91% видобутку нафти 
в Росії. Так само в Росії немає 

такого поняття, як незалеж-
ний великий енергетичний 
бізнес. Навіть коли акціонера-
ми є приватні особи, їхні пра-
ва власності не є захищеними 
й можуть бути відсторонені чи 
передані за примхою Кремля – 
як з’ясував Михайло Ходорков-
ський на власному досвіді.

Генеральний директор ТОВ 
«Лукойл Бельгія» Булат Субаєв 
донедавна обіймав ту ж поса-
ду в «Лукойл Болгарія», де під 
час його перебування на посаді 
болгарська влада почала кілька 
розслідувань щодо «Лукойлу». 
Ці розслідування стосуються 
зловживання домінуючим ста-
новищем на ринку, податко-
вих порушень і навіть фінансо-
вого шахрайства. Протягом ба-

гатьох років «Лукойл Болгарія» 
декларувала фінансові збитки, 
незважаючи на своє домінуюче 
положення на ринку, і, як наслі-
док, податки на прибуток бол-
гарській державі не сплачува-
лися. Куди поділися гроші? За 
даними Радіо Вільна Європа, 
«прибутки завжди повертають-
ся до Росії». З огляду на цю ін-
формацію, не дивно, що Путін 
нагородив Булата Субаєва орде-
ном «За заслуги перед Вітчиз-
ною».

Оскільки санкції на них не 
були поширені, такі люди, 
як Субаєв, котрі мають тісні 

делУкойліЗація 
бельгії
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зв’язки з Кремлем, продовжу-
ють вести бізнес у Європі і мо-
жуть мати доступ до осіб, які 
ухвалюють рішення в націо-
нальних урядах і в Європей-
ському Союзі. Хоча Бельгія ви-
слала багатьох російських ди-
пломатів за нібито шпигун-
ство й загрозу безпеці, неди-
пломатам і «російським лобіс-
там чи бізнесменам» усе ще до-
зволено працювати і поширю-
вати впливи Кремля..

Чи пов’язаний «лукойл» із 
російськими спецслужбами?

Присутність високопостав-
леного російського керівни-
цтва з міцними зв’язками з 
Кремлем становить серйозну 
загрозу як бельгійській, так і 
європейській безпеці. Зростан-
ня ролі інституцій ЄС і НАТО 
зробило бельгійські міста, такі 
як Брюссель та Антверпен, го-
ловними гарячими точками 
міжнародного шпигунства. 
«Лукойл» був помічений у різ-
них шпигунських та корупцій-
них скандалах на Кіпрі, у Че-
хії, Болгарії та Румунії. Вра-
ховуючи той факт, що бель-
гійські ЗМІ повідомляють, що 
третина російських диплома-
тів насправді є співробітника-
ми розвідки, бельгійська влада 

має вагомі підстави розслідува-
ти, чи причетний великий ро-
сійський бізнес до такої діяль-
ності тут.

як тОВ «лукойл Бельгія» фі-
нансує війну Росії проти Укра-
їни?

Автозаправні станції «Лу-
койлу» в Бельгії управляються 
місцевими підприємцями як 
франшизи. За цією формулою 
підприємець відповідає за про-
даж палива «Лукойлу» і продаж 
товарів у магазині. За це під-
приємець отримує комісію, що 
нараховується з продажу пали-
ва та обігу магазину, яким він 
керує.

Деякі підприємці АЗС ствер-
джують, що «не мають жодного 
відношення до Путіна та його 
режиму». Але кожна угода про 
франшизу вимагає сплати «Лу-
койлу» певної суми за право ко-
ристування брендом, продукці-
єю та інтелектуальною власніс-
тю компанії, це навіть не кажу-
чи вже про походження нафти 
й оплату за неї.

Швейцарський посередник 
«Літаско СА» є ключовим грав-
цем у транзакціях. Компанія ку-
пує сиру нафту у російського 
«Лукойлу», а потім продає її на 
європейські нафтопереробні за-
води. Виступаючи як посеред-
ник, «Літаско СА» прагне купува-
ти дешево й продавати дорого. 
Різниця стосується «Літаско СА», 
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яка зареєстрована в Швейцарії, 
де [корпоративний] податок на 
прибуток є дуже низьким і є за-
конні варіанти, які дозволяють 
не оподатковувати цей прибу-
ток та перераховувати його без-
посередньо до Росії».

Згідно з останньою відкри-
тою фінансовою звітністю ТОВ 
«Лукойл Бельгія», обіг компа-
нії за 2020 рік склав близько 
730 млн євро з 36 млн євро при-
бутку, з яких 15% податків було 
сплачено бельгійській державі. 
У ТОВ «Лукойл Бельгія» працює 
близько 60 штатних працівни-
ків.

Російські медіапропагандис-
ти з гордістю повідомляють, 
що «Лукойл цього року встано-
вив рекорд – сплачено податків 
трильйон триста мільярдів ру-
блів». На жаль, немає даних про 
те, скільки цих грошей було ви-
трачено на зброю та солдатів, 
які вчиняють військові злочини 
в Україні, убивають невинних 
мирних жителів, ґвалтують жі-
нок та дітей. Оскільки «Лукойл» 
є одним із найбільших платни-
ків податків у Росії, ймовірно, 
ця сума значна, і малоймовір-
но, що «Лукойл» не має фінан-
сового вкладу у війну.

А як щодо санкцій?

«Лукойл» перебуває під сек-
торальними санкціями США, 
які накладають обмеження на 
угоди щодо окремих проєктів.

Під прямі санкції ТОВ «Лу-
койл Бельгія» поки що не по-
трапило, але російський мі-
льярдер і донедавна генераль-
ний директор його холдингової 
компанії в Росії Вагіт Алекперов 
уже перебуває у списку санк-
цій Великобританії. Оскільки 
на нього були накладені персо-
нальні санкції, він подав у від-
ставку, щоб не впливати на ді-
яльність компанії.

Шостий пакет санкцій, за-
проваджений ЄС проти Росії, 
охоплює сиру нафту, а також 
нафтопродукти, що поставля-
ються з Росії до країн-членів, 
за тимчасовим винятком сирої 
нафти, яка постачається тру-
бопроводами. Це може означа-
ти, що танкери з нафтою ро-
сійського походження можуть 
бути заборонені до причалу та 
розвантаження в бельгійських 
портах. Тому франчайзі АЗС 
«Лукойл» повинні будуть по 
можливості диверсифікувати-
ся за договорами франшизи на 
інші джерела; інакше вони не 
зможуть працювати в Бельгії, 
продаючи бензин російського 
походження.

Бельгія є 7-м у світі імпорте-
ром викопного палива з Росії. 
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Протягом останніх двох міся-
ців нещодавно об’єднаний порт 
Антверпен-Зебрюгге також був 
другим за величиною портом 
імпорту російського викопного 
палива у світі. Для Антверпена 
це в основному стосується на-
фти (продуктів) загальною вар-
тістю 600 мільйонів євро.

Бельгія бойкотує «лукойл»

У квітні цього року ми, во-
лонтери «Промоут Юкрейн», 
розпочали бойкот «Лукойлу» в 
Бельгії з основною метою – по-
ділитися інформацією та під-
вищити обізнаність про «Лу-
койл» як російську компанію, 
яка спонсорує війну РФ проти 
України.

Враховуючи безпрецедент-
ну підтримку та солідарність 
бельгійців з Україною, біль-
шість споживачів підтримують 
бойкот і відмовляються заправ-
ляти свої баки на «Лукойл». По-
бачивши протестувальників, 
багато бельгійців вирішили не 
заїжджати на АЗС «Лукойл». На-
віть підприємець автозаправ-
ної станції підтримав активіс-
та, пропонуючи воду й обмірко-
вуючи ідеї щодо зміни франши-
зи на інший бренд або навіть 
переходу на більш екологічне 
паливо, як-от водень.

Через бойкот «Лукойлу» біль-
ше людей поінформовані й мо-
жуть зробити кращий вибір, 
але ми знаємо, що багато хто 
продовжує заїжджати на «Лу-
койл» через свої корпоративні 
картки. Тому ми довели це пи-
тання до відома компаній. На-
приклад, на одній АЗС під час 
бойкоту 15 із 20 автомобілів від-
мовилися заправлятися, троє 
придбали паливо через корпо-
ративні картки і двоє зупини-
лися, тому що у них закінчився 
бензин і не було вибору.

Бойкот «Лукойлу» – це не 
лише бельгійське явище. Бага-
то країн підтримують цей рух. 
У штаті Нью-Джерсі (США) міс-
то проголосувало за припинен-
ня дії ліцензій АЗС «Лукойл», 
Shell продає свій бізнес у Росії, 
Італія намагається націоналізу-
вати свій нафтопереробний за-
вод «Лукойл», і це лише поча-
ток.

Хоча багато бельгійців під-
тримують бойкот «Лукойлу», 
деякі стурбовані наслідками. 
Наприклад, люди переживають 
через те, що якщо ТОВ «Лукойл 
Бельгія» закриється, його бель-
гійські працівники втратять ро-
боту. Хоча це може бути прав-
дою, це потрібно порівняти з 
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тим, що українці гинуть через 
те, що «Лукойл» живить росій-
ську військову машину. Фран-
чайзі АЗС також не повинні за-
криватися. Франчайзі має змі-
нити свого франчайзера, щоб 
припинити виплату роялті ро-
сійській материнській компа-
нії. Також необхідно припини-
ти видобуток і закупівлю газу й 
нафти в Росії шляхом зміни по-
стачальників. Крім цього, мож-
ливо, Бельгія може націоналізу-
вати нафтопереробні та розпо-
дільні підприємства, так само, 
як це розглядає Італія. І остан-
нє, але не менш важливе, ТОВ 
«Лукойл Бельгія» має замінити 
тих співробітників вищого ке-
рівництва, які потенційно при-
четні до шпигунства чи недо-
бросовісної підприємницької 
діяльності, наприклад, зловжи-
вання становищем, порушення 
податкового законодавства та 
фінансового шахрайства.

Чи спрацює делукойлізація?

Дехто сумнівається в ефек-
тивності «делукойлізації» Бель-
гії. Споживачі «Лукойлу» ка-
жуть, що компанія сплачує по-
датки в Бельгії, значна частка 
яких спрямована на підтрим-
ку України. Однак покладатися 

на це непродуктивно. Це прав-
да, що Бельгія надає величезну 
фінансову й гуманітарну допо-
могу, як безпосередньо в Украї-
ні, так і тим українцям, які при-
їхали до Бельгії як тимчасово 
переміщені особи. Однак під-
тримка бізнесу, який фінансує 
війну проти України, зменшує 
ефективність таких заходів. 
Підтримуючи російську компа-
нію, яка спонсорує режим Путі-
на, Бельгія лише збільшує по-
требу в допомозі Україні.

Важливо розуміти, що екс-
порт газу й нафти є ключовим 
джерелом доходу для Росії. У 
2021 році він склав 36% від за-
гального бюджету країни, що 
становить приблизно 9,9 мі-
льярда доларів на місяць. Між 
тим, оцінені прямі втрати від 
війни коштували Росії близько 
3 мільярдів доларів на місяць, 
що втричі менше, ніж енерге-
тичні доходи країни. Це яскра-
ва ілюстрація того, наскільки 
ефективним може бути припи-
нення закупівлі російської на-
фти й газу для завершення ві-
йни Росії проти України. «Делу-
койлізація» є важливою складо-
вою припинення фінансування 
цієї війни.
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Напад на Маріуполь не був 
для цієї дівчини сюрпризом. За 
кілька днів до повномасштаб-
ного вторгнення в Україну Іри-
на (ім’я змінене) із тяжким сер-
цем поїхала до Києва. Коли зник 
зв’язок з її батьками, а звуки не-
переривних вибухів неподалік її 
дому в Києві змусили її тікати 
й звідти. Чотири дні Ірина до-
биралася до Бельгії. Минуло два 
місяці, відновився зв’язок із се-
лищем біля Маріуполя, де про-
живають її родичі. Зв’язок – не 
український, а ДНРівський “Фе-
нікс”. Розмовляє з рідними Іри-
на лише через інтернет. Їй сьо-
годні 26, а позаду – професія, 
друзі, мрії.

маріУполь 
під прицілом 

іНтерв’ю
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Ірино, ти з Маріуполя?

Так, селище біля Маріу-
поля, за 20 кілометрів. Там 
мій будинок, там мої рідні 
живуть.

Рідні все ще залишилися 
у цьому будинку?

Так, вони зараз там пере-
бувають на окупованій те-
риторії.

А ти поїхала з Маріуполя 
під час окупації чи до?

Я виїхала до окупації. Я 
була у родичів до 18 лютого.

А ти знала що буде окупа-
ція, щось відчувала?

Так, усі знали що буде 
щось нехороше, передбача-
ли це. Усі про це писали. В 
основному всі думали, що 
все буде розгортатися в Доне-
цькій області, не у всій Укра-
їні. Я поїхала до Києва, я там 
винаймала квартиру.

ти працювала у Києві? Що 
зараз із роботою?

Так, я працювала, коли по-
чалися воєнні дії. Це було 
сільськогосподарське під-
приємство, і його землі були 
в Херсонській області. Зараз 
це теж окупована територія. 
Тому роботи немає. Хоч фірма 

юридично є, проте в березні 
та квітні мала починатися по-
сівна. Ми до цього готувалися, 
але посівної не було.

У тебе було своє життя в Киє-
ві, свої друзі. є хтось, хто по-
страждав від війни? 

Мій друг, із яким ми разом 
навчалися в університеті, він 
трохи старший за мене, коли 
готував їжу на вулиці, його по-
ранило уламком, і він загинув.

А ти звідки дізналася про 
його смерть?

Його брат почав шукати 
його в інтернеті, я побачила ці 
дописи. Потім він опублікував 

інформацію, що хлопця більше 
немає...

як твої близькі зараз пережи-
вають цю ситуацію?

Дуже тяжко. Вони дуже за-
смучені. Лікарню, де вони пра-
цювали, повністю розбомби-
ли. Мій дядько залишився без 
роботи. У Маріуполі зараз із лі-
карнями взагалі критична си-
туація. Їх там залишилося одна 
чи дві. І то частково вони зруй-
новані. Немає апаратури, бага-
то лікарів поїхали з міста.

А вони отримують якусь до-
помогу?

Так, один із родичів як інва-
лід отримує допомогу.

ДНРівську?

Так, уже так.

Чи ти знаєш про якісь про-
тестні настрої в Маріуполі 
проти влади окупантів? 

В основному, всі хочуть на-
зад в Україну. Кажуть, що до-
бре жили. Звичайно, зросли 

інтерВ’ю Взяла 
марта Барандій 
– засноВниця 
«Промоут 
юкрейн», 
голоВний 
редактор журналу 
«огляд україна 
Брюссель»

Це щоб кудись виїхати. 
Наприклад, із селища поїхати у 
сусіднє село чи місто. Для цього 
потрібна фільтрація. Без цього 

нікуди не випускають. Тебе на 
найближчому блок-посту нікуди 

не пропустять. Ти не зможеш 
навіть купити продукти.
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платежі за комуналку, але в 
Україні було жити добре. А за-
раз уже погано.

А як вони сприймають, що це 
вже не Україна – «ДНР» чи Ро-
сія. як сприймають люди?

Вважають «ДНР» незакон-
ним формуванням. Там не мож-
на навіть у поліцію піти, тому 
що «ДНР» – це беззаконня. Зна-
йомі розповідають, якщо ти за-
хворів, то тобі немає куди звер-
нутися у лікарню, не буде нада-
но жодної медичної допомоги. 
І звичайно, моральний стан 
дуже поганий через це все.

У медіа розповідають про 
фільтраційні табори. твої 
рідні проходили фільтрацію? 

Вони кажуть, що було дуже 
жорстко все. Я подробиці не 
розпитувала. Були дуже непри-
ємні запитання, забрали теле-
фон та передивилися повніс-
тю всі соціальні мережі. Запи-
тували: «Як ставитеся до укра-
їнської армії? До батальйону 
«Азов»? Їм доводилося брехати, 
тому що на допиті були люди 
зі зброєю.

Вони зі зброєю були?

Звичайно. А коли рідні по-
дали на фільтрацію, то були 
у списку якісь понад 3000-ні. 
Тобто окупанти не поспіша-
ють це робити. Тоді ще були 
активні бойові дії, і мої роди-
чі хотіли поїхати з міста за кор-
дон чи в інше місто України. І 
вони кажуть: «Можна швидше, 
ми хочемо виїхати». І ось що 
ДНРівець  їм відповів: «Спочат-
ку фільтрацію будуть проходи-
ти ті, кому це необхідніше. Ви 

спите у своєму ліжку. Чому ви 
маєте її проходити першими?» 
Вони почали наводити аргу-
менти, що їм потрібно виїха-
ти за станом здоров`я. А той 
каже до іншого: «Неси авто-
мат, щось вони тут дуже бага-
то розмовляють». Ніби жарто-
ма це сказав, але однаково...

ти кажеш, родичі подали до-
кументи на фільтрацію, що 
це означає? це їхня ініціати-
ва була чи така вимога стосу-
ється всіх?

Це щоб кудись виїхати. На-
приклад, із селища поїхати у 
сусіднє село чи місто. Для цьо-
го потрібна фільтрація. Без 
цього нікуди не випускають. 
Тебе на найближчому блок-
посту нікуди не пропустять. Ти 
не зможеш навіть купити про-
дукти.

це один раз проходиш і все?

Так, це один раз. Ще є пе-
репустки. Наприклад, вам по-
трібно купити продукти, по-
трапити в аптеку чи з’їздити 
до Маріуполя або Бердянська. 
Щоразу потрібно отримувати 
перепустку. Вона дається на 10 
днів. Не можна просто так пе-
ресуватися окупованою тери-
торією.

Вони приходять додому чи 
викликають кудись до себе?

Ні, це відбувається, здаєть-
ся, у будівлі колишньої поліції. 
Там стоять столи, комп’ютери. 
Перевіряють, чи служила лю-
дина в ЗСУ. А якщо служила, 
то забирають до Донецька. Ті 
люди, яких забрали, вони й 
досі не повернулися звідти.

Люди 
готують на 
вогнищах 
або мангалах 
їжу біля своїх 
будинків. А 
миються 
біля магазину 
«Метро», 
куди «МНС» 
привозить 
воду. Вони 
ходять туди 
з баклажками. 
Я не знаю, як 
вони це все 
роблять у 
таку спеку, 
тому що 
розбите 
все. Немає 
каналізації, 
не можна 
помитися. Це 
просто жах. 
І там так 
багато людей, 
як виявилося.
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А щодо фільтраційних та-
борів – є такі? 

Ті, хто виїхав із Маріуполя, 
мають пройти фільтрацію 
у сусідніх селах. Вона може 
тривати декілька днів. Люди 
живуть у певному місці, щоб 
стати у чергу.

А ти знаєш що стається з 
тими, хто «не проходить» 
фільтрацію чи причетний 
до української армії?

Їх вивозять на давно оку-
повану територію, у Донецьк. 
Поки ті з моїх знайомих, кого 
забрали, нікого не відпусти-
ли. По декілька ДНРівців захо-
дили з автоматами, повністю 
оглядали всю квартиру чи бу-
динок, заглядали у всі шафи, 
питали, чи не ховається там 
хтось. У нас сусід раніше слу-
жив у ЗСУ. Його під час тако-
го обшуку забрали й відвезли 
до Донецька. Його там трима-
ють під охороною, щось там ро-
блять. Я не знаю.

Але він живий?

Так, він живий, дружина з 
ним на зав’язку, передає якісь 
передачі, їжу. Його обіцяли від-
пустити через місяць, але вже 
минуло майже три місяці, а 
його вдома й досі немає. 

як у в’язниці?

Так. Вони ще можуть «на ямі 
сидіти». Я не знаю, що це таке. 
Напевно, підвал.

Окупанти – це ДНРівці, кади-
ровці чи росіяни? 

Навколо Маріуполя – ДНРівці. 
У самому Маріуполі є й кадировці.

А які плани у ДНРівців щодо 
Маріуполя? є ідеї стосовно 
«референдуму»? Що вони 
планують робити далі?

Там люди у повній ізоляції. 
Інформація надходить із со-
цмереж, а телебачення там ро-
сійське, є телеканали «ДНР». 
Якщо є супутникова антена, 
то можна піймати й україн-
ські канали. Альтернатива – 
це підписатися на якісь кана-
ли в соцмережах. Тому, крім 
пліток, важко щось сказати 
напевне. Є інформація, що в 
Маріуполі діти пішли вже у 
школу і підписують зошити: 
місто Маріуполь, Ростовська 
область.

твої однокласники, з якими 
ти навчалася, з ними все до-
бре? Вони в Маріуполі чи 
виїхали?

Більшість із них виїхала.

За кордон чи до Росії?

Хто куди. Є і такі, що до 
Криму поїхали, і в Донецьк. 
Саме до Росії немає. В осно-
вному, до Німеччини та 
Польщі. 

є дуже багато інформації 
про братські могили в Ма-
ріуполі. твої рідні їх бачи-
ли?

Я не знаю. Вони їздять до 
Маріуполя, але спеціально 
не дивляться на таке.

Але там є місця, де дуже 
смердить трупами, особли-
во там, де ще не розібрали 
завали. 

І скільки градусів зараз у Ма-
ріуполі?

Останні два-три дні вже 
дуже висока температура, 
близько 30 градусів. І навіть хо-
леру вже знайшли. І тому ка-
жуть, що зараз Маріуполь вза-
галі закриють, не будуть пуска-
ти й випускати нікого, щоб не 
розповсюджувати це.

Але є чиста вода, газ, елек-
трика? Зараз усе це є?

Там, де залишилося щось 
уціліле, є електрика та вода. 
Газу немає взагалі. У Маріупо-
лі ситуація ж гірша у сто ти-
сяч разів, ніж навколо міста. 
Людям волонтери із селищ 
привозять воду, їжу. Забира-
ють речі, щоб прати у себе, 
а потім привозять назад. Усе 
тому, що там немає ні світла, 
ні води, ні інтернету, ні мо-
більного зв`язку. Можливо, у 
гарну погоду на якійсь висо-
ті пробивається Київстар та 
Vodafone. Люди готують на 
вогнищах або мангалах їжу 
біля своїх будинків. А миють-
ся біля магазину «Метро», 
куди «МНС» привозить воду. 
Вони ходять туди з баклажка-
ми. Я не знаю, як вони це все 
роблять у таку спеку, тому 
що розбите все. Немає кана-
лізації, не можна помитися. 
Це просто жах. І там так ба-
гато людей, як виявилося.
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Багато людей у самому Ма-
ріуполі залишилося?

Так, дуже багато людей за-
лишилося. Особливо це ви-
дно біля місць роздачі води 
та гуманітарної допомоги. І 
діти… У тому під`їзді, де живе 
моя подруга, є діти. Вони хо-
дять, катаються на велосипе-
дах та самокатах. Діти краще 
адаптуються.

Розкажи, як ти приїхала 
сюди з Києва, як це сталося?

24 лютого я прокинулася від 
вибухів у Києві, у Борисполі. 
Наскільки я зрозуміла, це пер-
ше місце, яке почали бомбити 
в Україні. Я одразу подзвонила 
родичам до Маріуполя, Госто-
меля та Харкова. Я всіх розбу-
дила й кажу, що почалося. Ніх-
то не вірив, усі казали спокій-
но спати, що це лише дощ. Що 
це навчання. Я казала, що ні, 
я чую багато вибухів. Я почала 
шукати щось в інтернеті, ще не 
було жодної інформації.

О 4-ій ранку?

Десь о 5-ій. Ще не було жод-
ної інформації. І в Маріупо-
лі було тихо. Я зателефонувала 
своїй подрузі, вона казала, що 
це навчання. А її хлопець слу-
жить у ЗСУ і він сказав, що це не 
навчання. Мені було страшно, 
я сама жила у квартирі з киць-
кою. Ми скооперувалися з цією 
подругою, вирішили разом сиді-
ти у Києві та чекати, коли це все 
закінчиться. Чомусь усі думали, 
що це закінчиться швидко. Ніх-
то не міг повірити у війну. У мене 

вже була зібрана «тривожна ва-
ліза» з документами та гроши-
ма. Коли я вийшла на вулицю, 
то нахилялася, бо дуже сильно 
було чутно вибухи. Я побігла 
до метро, щоб проїхати три зу-
пинки. Ми запаслися продук-
тами, водою, набрали у пляш-
ки та ванну. І вирішили че-
кати в Києві. У нас не сильно 
було чутно вибухи з Гостоме-
ля та Бучі, бо це в іншій сто-
роні. Але на 3-4 день поруч із 
нами якимось чином опинив-
ся танк, його спалили. Було 
дуже страшно, вили сирени, 
ми бігали до підвалу в моє-
му будинку. Я була на зв’язку 
з батьками. А потім він про-
пав. Мене це найбільше наля-
кало. Я думала, що, може, їх 
уже немає, і нашого будинку 
теж. Я вирішила їхати з міс-
та. Машиною це було робити 
небезпечно, бо людей росія-
ни розстрілювали, та й для 
дівчини цей шлях не безпеч-
ний. На Західну Україну ав-
тівкою добиралися 3-4 дні. 
Тому я вирішила їхати ева-
куаційним потягом. Мене 
багато хто відмовляв. Каза-
ли, що там багато людей, 
усе забито, їдуть стоячи. Але 
я взяла найнеобхідніші речі, 
кішку, і з подругою поїхала 
на вокзал. Якраз за день до 
цього туди прилетіла раке-
та. Було дуже страшно. Але, 
мабуть, не страшніше, ніж 
у Маріуполі. 

ти пам`ятаєш коли ти точ-
но вирішила їхати? як це 
було?

У мене з рідними пропав 
зв`язок, і я думала, що його 

можуть відключити й у столи-
ці. Відключать інтернет, світ-
ло, і доведеться самій сидіти в 
підвалі й невідомо чого чека-
ти. І я вирішила їхати сюди.

як ти добиралася?

З першого разу поїхати не 
вдалося, довелося пропустити 
декілька потягів. Ми намага-
лися потрапити до будь-якого. 
Ми сіли у переповнений потяг 
до Івано-Франківська. Люди 
сиділи на підлозі, навіть у ту-
алеті. Це було на початку бе-
резня. В основному, у потязі 
були жінки з дітьми. Чолові-
ків було дуже мало. Можливо, 
інваліди чи хто мав право ви-
їжджати. У потязі не було чим 
дихати, він дуже довго їхав. Я 
вийшла у Львові, переночу-
вала там у знайомих. Найне-
приємніше було, коли у Льво-
ві неможливо було сісти в по-
тяг за кордон, тому я виріши-
ла їхати до кордону на авто-
бусі Червоного Хреста. А по-
тім перейти кордон пішки. 
В автобус зайшло надзвичай-
но багато людей, і була силь-
на задуха. Усі один на іншого 
ригали. Це було дуже непри-
ємно.

Автобус довіз нас до кор-
дону, пункт Шегині. А потім 
пішки ми пішли на кордон. 
Це було швидко. За 2-3 годи-
ни я пройшла два кордони. 
У Польщі нас зустріли дуже 
добре. Пропонували напої, 
їжу, відвезти, куди потрібно. 
Поляки поставилися до нас 
дуже тепло.



Так, дуже 
багато людей 

залишилося. 
Особливо це 

видно біля місць 
роздачі води та 

гуманітарної 
допомоги. 
І діти… У 

тому під`їзді, 
де живе моя 

подруга, є діти. 
Вони ходять, 

катаються на 
велосипедах та 

самокатах. 

як ти зараз почуваєшся?

Я вже адаптувалася, людина 
до всього звикає. Уже краще.

І чого ти очікуєш далі від усі-
єї ситуації?

Звичайно, що війна якнай-
швидше закінчиться, і я змо-
жу повернутися додому. Я вза-
галі ніколи не хотіла жити за 
кордоном, а лише в Україні. 
Будувати своє життя, кар’єру 
в Україні. Зараз у Києві одній 
дівчині небезпечно, я їздила 
туди забрати деякі речі. Мені 
там дуже некомфортно. Хоча 
я завжди любила Київ. Це гар-
не місто, добре. Але постій-
ні сирени, блокпости, люди 
зі зброєю. Ти не почуваєшся в 
безпеці.

А поки ти тут будеш учити-
ся, шукати роботу?

Так, я записалася до шко-
ли, буду вчити мову і з часом 
шукати роботу.
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Щ о може бути 
с п і л ь н о г о 
у лівих єв-
ропейських 
партій та не-
урядових ор-

ганізацій із кривавим дикта-
торським, тиранічним, мілі-
таристським режимом сучас-
ної Росії? На перший погляд 
– насправді нічого. Ці партії 
та неурядові організації ви-
ступають за права людини, 
а, згідно зі звітами Amnesty 
International 
(https://www.amnesty.org/en/
location/europe-and-central-
asia/russian-federation/report-
russian-federation/), у Росії 
із правами людини тугень-
ко і свобода слова справді від-
сутня. Ці організації також 
виступають за права ЛГБТ-
спільноти, у той час, як Пу-
тін є відвертим гомофобом. Те, 
що відбувається, наприклад, в 

Західні голУби мирУ 
як корисні ідіоти для 
режимУ пУтіна
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леся магас – 
Волонтерка 
Промоут юкрейн

окупованій Росією Ічкерії з 
негетеросексуальними людь-
ми, є чистим жахом і заслу-
говує цілком окремої статті 
(https://www.ecchr.eu/en/case/
persecution-lgbtq-chechnya/).

Миролюбні партії та ГО ви-
ступають за права робітни-
ків, перерозподіл багатства та 
чесну торгівлю, проте в Росії 
лише невелика кількість при-
вілейованих людей живуть у 
відносно задовільних умовах. 
Майже половина національ-
ного багатства Росії у 2020 році 
належала лише 1% населення 
(https://wid.world/data/).

І все ж є щось, що об’єднує 
режим Путіна та європей-
ських «голубів миру» – бажан-
ня, щоб Україна була роззброє-
на у війні, яку розв’язала про-
ти неї Росія.

Примітивний наратив, що 
«війна – це погано, тому і зброя 
– це погано» насправді зовсім 
не працює, коли ти в позиції 
захисту свого народу на сво-
їх же територіях від монстрів, 
які ґвалтують 6-місячних ді-
тей. Але, на жаль, ці нюанси не 

видно тим, кому власний німб 
засліплює очі. Мені це видаєть-
ся безмежною наївністю людей, 
які майже століття не бачили ві-
йни на своїх територіях, людей, 
чиє існування ніколи не було 
під загрозою, та особливо лю-
дей, яким ніколи не доводилося 
жити під російською окупацією. 

Мене абсолютно не дивує, 
що країни, які найбільше під-
тримують Україну, окрім Ве-
ликобританії та США, – це пе-
реважно держави, які пережи-
ли російську окупацію: Латвія, 
Литва, Естонія, Польща, Чехія. 
Вони із власного досвіду зна-
ють, що передбачає російське 
панування. Заклик до України 
припинити вогонь і відмови-
тися від окупованих територій 
із боку західних підтакувачів 
Росії, є не що інше, як заклик 
до України дозволити депорту-
вати, вбивати, ґвалтувати та 
грабувати частину своїх гро-
мадян. Це заклик відмовитися 
від тих українців, які вкотре і 
вкотре доводять, що вони не 
хочуть мати нічого спільного 
з Росією, як, приміром, наші 
хоробрі херсонці, які досі про-
довжують протестувати про-
ти російської окупації.

Це ясно, як білий день, що 
переслідування українців 
не припинилися б, якби Ро-
сія змогла зберегти за собою 
окуповані території. Виключ-
но тому, що мета росіян – не 
Херсон чи Донбас, їхня мета 
– «вирішити українське пи-
тання», і я тут цитую Путіна 
у його відеозверненні 21 лю-
того. Він відкрито говорить 

на всіх платформах, які йому 
доступні, що Україна – недо-
держава й українці не пови-
нні існувати як нація. Теро-
ристичне угрупування під на-
звою «Росія» є справді спадко-
ємцем Радянського Союзу, а з 
ним в українців є гіркий до-
свід протягом понад сімдеся-
ти років. Від 7 до 10 мільйонів 
українців загинуло від спри-
чиненого радянською вла-
дою голодомору, як засвідчує 
спільна заява до ООН за під-
писом 25 країн у 2003 році. Та-
кож сотні тисяч українців, се-
ред яких еліта нашого суспіль-
ства, були депортовані до Си-
біру протягом усього існуван-
ня Радянського Союзу. Усе це 
в так званий мирний час, «до-
рогі голуби миру»! Війни між 
Радянським Союзом та Украї-
ною не було, коли відбувалися 
ці жахи. Природно, що Украї-
на зробить усе можливе, щоби 
знову не проходити через ро-
сійську окупацію. А всіх цих 
високочолих Макронів я хочу 
запитати тільки, яку частину 
Франції вони віддали б Росії, 
щоби «зберегти обличчя Путі-
на» й «досягти миру»?

Ще одна причина, чому Лат-
вія, Литва, Естонія, Польща, Че-
хія та Словаччина роблять усе 
можливе, щоб підтримати Укра-
їну в цій війні, полягає в наступ-
ному: тактика умиротворення з 
кровожерливим, ненависним та 
імперіалістичним режимом не 
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працює. І вищеперелічені кра-
їни усвідомлюють краще, ніж 
м’який миролюбний Захід, хто 
стане наступною ціллю росій-
ської агресії, за умови, що Росія 
виграє війну в Україні. Уся іден-
тичність росіян (так, звичайних 
людей) полягає в ідеї, що Росія – 
велика імперія, яка потребує роз-
ширення, а всі навколо – вороги. 
Техніки умиротворення, запро-
поновані деякими західними по-
літиками, – це просто анекдот 
для Путіна. Тиранічна Росія ро-
зуміє лише силу, а відсутність 
потужного і згуртованого опору 
слугує зеленим світлом для того, 
щоби Путін ішов далі. Однак не 
варто вірити мені на слово, ось 
список загарбницьких і дестабі-
лізуючих воєн, які Росія розпа-
лювала протягом 30 років свого 
існування за межами Радянсько-
го Союзу:

• 1992-1993 – Росія окупу-
вала Придністров’я;
• 1992-1993 – Росія спрово-
кувала абхазьку війну;
• 1994-1996 – перша 
російсько-чеченська ві-
йна;
• 1999-2009 – друга 
російсько-чеченська ві-
йна;
• 2008 – російсько-
грузинська війна;
• 2015 – вторгнення Росії в 
Сирію;
• 2014 – анексія Криму й 
окупація частини Доне-
цької та луганської облас-
тей;
• 2022 – повномасштабна ві-
йна з Україною.

Закономірність тут очевид-
на: Росія зовсім не зацікавле-
на в мирі. Мир і стабільність 
у сусідніх країнах лише чітко 
вказують громадянам РФ, що 
вони живуть у злиденній краї-

ні, яка не зацікавлена в соціаль-
ному чи економічному розви-
тку. Я дуже хотіла би, щоб нау-
ковці лівого спрямування, як-от 
Ідесбальд Годдіріс і Том Зауер, 
а також пацифістські партії по 
всій Європі та профспілки зро-
зуміли, що в принципі немає 
території, якої було б достат-
ньо для того, щоби Росія при-
пинила вторгнення в інші кра-
їни. Адже їхня справжня мета 
полягає не в захопленні того 
чи іншого клаптика землі, Ро-
сія і так найбільша країна на 
карті світу. Її істинна мета – 
дестабілізація демократично-
го світу та промивання мізків 
власному населенню за допо-
могою нібито воєнних пере-
мог (бо окрім цього пишати-
ся росіянам, власне, нічим).

І знову ж таки, вам не по-
трібно вірити мені лише на 
слово. Рамзан Кадиров не-
щодавно заявив у своєму 
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Instagram: «З Україною вже 
все зрозуміло, тепер нове від-
крите питання – Польща» 
(ht tps : //w w w.youtube.com/
watch?v=jy0JNExF0Zo). 

На російському державно-
му телебаченні часто показу-
ють, як російська ядерна раке-
та Сармат знищує Великобри-
танію:

 Численні погрози були від-
крито озвучені країнам Бал-
тії, Фінляндії та Швеції як ро-
сійськими телепропагандис-
тами, так і високопосадовця-
ми типу Лаврова та Медведє-
ва. 

І наостанок хочу наголо-
сити, що багато західних по-
літиків та організацій досі 
не розглядають Україну як 
агента, суб’єкта, а як об’єкта 
у цій війні. Усі ті диску-
сії про те, що ми спостері-
гаємо конфлікт між Росією 
і США або Росією й НАТО, 
лише підживлюють росій-
ську пропаганду. Між кор-
донами Росії та США на пів-
ночі, недалеко від Аляски, 

На російському 
державному 
телебаченні 
часто 
показують, 
як російська 
ядерна ракета 
Сармат знищує 
Великобританію:
 Численні погрози 
були відкрито 
озвучені країнам 
Балтії, Фінляндії 
та Швеції як 
російськими 
телепропаган-
дистами, 
так і високо-
посадовцями 
типу Лаврова та 
Медведєва. 

усього 4 кілометри. Якби Ро-
сія хотіла справді протистояти 
США, то, можливо, вона б від-
правила свою армію тим шля-
хом? 

Важливо також наголосити, 
що немає жодних інших сто-
рін, відповідальних за цю ві-
йну, окрім Росії. Війна була 
спричинена неспровокова-
ною російською агресією в 
Україні. Розширення НАТО 
на схід як casus belli є слаб-
ким аргументом, адже НАТО 
не зробило Україну своїм чле-
ном проти її волі. Україна де-
мократичним шляхом обра-
ла свій курс розвитку на ЄС і 
НАТО. Росія до цього проце-
су не має жодного стосунку, 
а тим паче права вето. Будь-
яка інша інтерпретація – це 
не що інше, як віктімблей-
мінг (звинувачення жертви). 
То я хотіла б уточнити у тих, 
хто звинувачує НАТО у війні 
в Україні: чи звинувачують 
вони також жертву зґвалту-
вання в тому, що вона гуляла 
з іншим, коли на неї напали? 
А може, Україна просто була 
в надто короткій спідниці? 
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воЄнні Злочини 
росії в Україні

СтРАшНА РЕАльНІСть

Міжнародний інформацій-
ний простір наповнений да-
ними та фотографіями з Укра-
їни щодо страшних злочинів, 
скоєних після нападу Росії 24 
лютого 2022 року.

C віт побачив ві-
йну, у яку немож-
ливо було пові-
рити. Адже на-
віть під час ві-
йни мають до-

тримуватися правил прове-
дення бойових дій та норм 
міжнародного гуманітарного 
права, до якого належать Же-
невські конвенції 1949 року й 
Додаткові протоколи до них, 
Гаазькі конвенції тощо.

У порушення положень 
міжнародного права, загаль-
них принципів людяності та 
моральності були вчинені 
майже всі тяжкі воєнні зло-
чини. Так, відповідно до зві-
ту ОБСЄ, найбільш тяжки-
ми злочинами, відповідаль-
ність за які вже на поточ-
ній стадії розслідувань при-
писується Росії, є цілеспря-
мовані вбивства цивільних 
осіб, зокрема журналістів і 
правозахисників; жорсто-
ке поводження із цивільни-
ми особами, зокрема зґвал-
тування жінок і дівчат; ви-
крадення й депортація ве-
ликої кількості цивільних 
осіб тощо.

Звірства були скоєні у таких 
масштабах, що на всесвітньо-
му економічному форумі 2022 
року в Давосі, який проводив-
ся без участі Росії, у будівлі «Ро-
сійського дому» розташувався 
«Будинок воєнних злочинів».

Так, під час російського втор-
гнення, у березні 2022 року, були 
здійснені масові вбивства та ка-
тування цивільного населення 
в Бучі, Ірпені, Ворзелі та інших 
населених пунктах навколо Ки-
єва. Тільки в Бучі внаслідок об-
стрілів, катувань, убивств заги-
нуло понад 420 мирних жите-
лів, зокрема жінки, діти. Відо-
мі міжнародні видання, такі як 
Deutsche Welle, The Economist, 
Bellingcat, BBC та The New York 
Times публікували підтверджен-
ня звірств, скоєних Росією.

Враховуючи зазначене, 14 квіт-
ня 2022 року парламент Украї-
ни затвердив, що вчинені зброй-
ними силами Російської Федера-
ції грубі порушення законів та 
звичаїв війни вважаються таки-
ми, що спрямовані на знищення 
українського народу.

Крім того, Верховна Рада Укра-
їни звернулася до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейсько-
го Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парла-
ментської Асамблеї ОБСЄ, Парла-
ментської Асамблеї НАТО, урядів 

діана дегель – mBA, 
українська юристка 
з 20-річним 
досВідом. останні 
П’ять рокіВ ПрацюЄ 
В найБільшій 
юридичній фірмі 
україни «астерс»



Звірства були 
скоєні у таких 
масштабах, що 
на всесвітньому 
економічному 
форумі 2022 
року в Давосі, 
який проводився 
без участі 
Росії, у будівлі 
«Російського дому» 
розташувався 
«Будинок воєнних 
злочинів».

та парламентів іноземних 
держав із закликом щодо ви-
знання вчинення Російською 
Федерацією геноциду укра-
їнського народу, а також зло-
чинів проти людяності та во-
єнних злочинів на території 
України.

Скоєні злочини мають за-
лишитися в історії персоні-
фікованими. Так, вони були 
скоєні за наказами. Але вико-
навці – це не командування 
збройних сил Росії, не її керів-
ництво, це звичайні російські 
люди, військові. Інформація 
про тих, хто вчиняв злочини 
на території України або від-
давали злочинні накази, зби-
рається й буде опублікована у 
«Книзі катів», створення якої 
анонсував Президент України 
Володимир Зеленський.

Варто пам’ятати, що у цій 
ситуації найстрашніше – це 
скалічені долі, зламане жит-
тя сімей загиблих. Зґвалтова-

ні жінки та діти, цинічно зни-
щенні цивільні особи у підва-
лі театру в Маріуполі, катуван-
ня та вбивства – усе це трагіч-
ні історії смерті та зруйнова-
ного життя внаслідок воєнних 
дій Росії. 

Мінімальна міра справедли-
вості, яка має настати, полягає 
в тому, що винні мають бути 
покарані згідно з правилами 
відповідальності, встановле-
ними законом.

хтО ВІДПОВІСть?

За воєнні злочини відпові-
дальність може бути як краї-
ни, так і конкретних людей. 
Серед видів відповідальнос-
ті – санкції, репарації, компен-
сації Україні та її громадянам 
за спричинені Росією злочини 
й шкоду, кримінальна відпові-
дальність винних осіб.

Збір, фіксація доказів завда-
ної шкоди та її відшкодування – 
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це один із напрямків роботи 
України з метою відновлення 
своїх порушених прав. Крім 
того, важливим залишаєть-
ся питання відповідальності 
конкретних осіб.

Так, у травні 2022 року в 
Україні був винесений пер-
ший вирок російському вій-
ськовому Вадиму Шишима-
ріну, який розстріляв 62-річ-
ного беззбройного чоловіка 
за декілька метрів від його 
дому. Прокурори надали до-
кази, зокрема автомат, із яко-
го військовий здійснював по-
стріли, висновки судових 
експертиз і результати про-
веденого слідчого експери-
менту. Вирок суду – довічне 
ув’язнення.

Важливим є те, що за тако-
го роду злочин має відпові-
дати не лише особа, яка його 
скоїла, а також командир, ке-
рівництво, які дали такий на-
каз або не вжили всіх можли-
вих заходів у межах своїх по-
вноважень для відвернення 
або припинення цього пору-
шення. Такий підхід до відпо-
відальності закладений у До-
датковому Протоколі 1 до Же-
невських конвенцій.

Тобто відповідальність за 
скоєні злочини в Україні, згід-
но з результатами розсліду-
вань, нестимуть не тільки сол-
дати, а й їхні командири та 
вище керівництво Росії, зокре-
ма президент Владімір Путін. 
Сумнівно, що численні стра-
ти й убивства цивільних гро-
мадян здійснюються не за вка-
зівкою та без відома керівни-
цтва держави. У такому ви-
падку доказування стає наба-
гато складнішим, адже слід-
ство зазвичай не може нада-
ти прямих матеріальних до-
казів, як у справі Шишимарі-
на, необхідно довести зв’язок 
між наказами керівництва 
та наслідками їхньої реаліза-
ції. З іншого боку, враховую-
чи масштаби злочинів в Укра-
їні, системність та публіч-
ність наслідків, важко уяви-
ти, що відповідальність має 
бути тільки для виконавців.

яК ВІДБУВАєтьСя РОЗ-
СлІДУВАННя ВІйСьКО-
Вих ЗлОЧиНІВ РОСІї В 

УКРАїНІ

Незважаючи на велике по-
ширення в інформаційно-
му просторі даних (фактів) 
щодо злочинів, Росія нічого 
не робить для їхнього роз-
слідування та притягнення 
винних до відповідальності. 

Відповідно до даних Офі-
су Генеральної Прокурату-
ри України, станом на 24 
травня 2022 року зареєстро-
вано 19 821 воєнний злочин. 
Загинуло 234 та поранено 
433 дитини.

Окрім роботи слідчих ор-
ганів та прокуратури, дока-
зи російської агресії збира-
ються на єдиній загально-
державній платформі Офісу 

Крім того, 
Міжнародний 
кримінальний 
суд (МКС) у 
Гаазі розпочав 
повномасштабне 
розслідування 
злочинів, пов’язаних 
із військовою 
агресією Росії 
проти України. 
Прокурор МКС 
Карім Хан уже 
двічі від початку 
війни побував в 
Україні й особисто 
спілкувався зі 
свідками, бачив 
наслідки агресії 
в Бучі. У рамках 
розслідування 
злочинів МКС 
ведеться робота 
із залученням 
39 країн, що 
забезпечує повне 
та неупереджене 
розслідування.



Генерального прокурора за зая-
вами потерпілих та свідків.

Відкриваються провадження 
органами прокуратури Укра-
їни, також ініційовані прова-
дження іноземними міжнарод-
ними інституціями.

При цьому важливим є те, 
що безпосередньо розсліду-
вання проводиться із безпре-
цедентним за масштабами за-
лученням міжнародних екс-
пертів. Усе це свідчить про від-
критість України, її готовність 
провести прозоре й неуперед-
жене розслідування та наяв-
ність віри в те, що правда і 
справедливість переможуть.

Так, відповідно до повідо-
млення президента Франції 
Емманюеля Макрона, на Київ-
щині французькі жандарми й 
експерти допомагають україн-
ському і міжнародному право-
суддю збирати докази та вста-
новлювати відповідальність.

Крім того, Міжнародний 
кримінальний суд (МКС) у Га-
азі розпочав повномасштаб-
не розслідування злочинів, 
пов’язаних із військовою агре-
сією Росії проти України. Про-
курор МКС Карім Хан уже дві-
чі від початку війни побував в 
Україні й особисто спілкував-
ся зі свідками, бачив наслідки 
агресії в Бучі. У рамках розслі-
дування злочинів МКС ведеть-
ся робота із залученням 39 кра-
їн, що забезпечує повне та неу-
переджене розслідування. 

Крім того, ЄС, США та Ве-
лика Британія створили Кон-
сультативну групу для коорди-
нації зусиль із притягнення до 
відповідальності причетних до 
воєнних злочинів під час війни 
РФ проти України. У пресрелі-
зі зовнішньої дипломатичної 
служби ЄС зазначається, що 

Консультативна група має на 
меті впорядкувати зусилля з ко-
ординації та комунікації, щоб 
забезпечити передовий досвід, 
уникнути дублювання зусиль 
та заохочувати оперативне роз-
гортання фінансових ресурсів і 
кваліфікованого персоналу для 
задоволення потреб Прокура-
тури України як законного ор-
гану в Україні, відповідального 
за роботу з переслідування во-
єнних злочинів на своїй тери-
торії.

НІКОли ЗНОВУ?

Вочевидь, першочерговим 
завданням на сьогодні є зупи-
нити агресора, не допусти-
ти повторення та гарантувати 
безпеку не тільки України, а й 
усієї Європи. Адже ігнорування 
та безкарність породжує нові 
злочини.

З цього приводу найважливі-
шими є спільні дії, підтримка 
України державами Євросою-
зу. Україна має бути країною-
кандидатом у члени ЄС най-
ближчим часом. Адже ціною 
власного життя українці дово-
дять щодня свою прихильність 
демократичним цінностям Єв-
ропи та забезпечують мирне 
життя сусідніх європейських 
країн, захищають свободу й де-
мократію Європи.

Вочевидь, 
першочерговим 

завданням 
на сьогодні 
є зупинити 

агресора, не 
допустити 

повторення та 
гарантувати 

безпеку не 
тільки України, 

а й усієї 
Європи. Адже 

ігнорування та 
безкарність 

породжує нові 
злочини.
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їжа як Зброя: 
новий компонент 
«гібридної війни» 
пУтіна

марина ярошеВич – 
очільниця наПрямку 
адВокації у «Промоут 
юкрейн», директорка 
Програми «україна та 
Єс» ради зоВнішньої 
Політики «українська 
Призма»
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З огляду на 
саботаж Росією 
експорту 
зернових і добрив, 
рекордні ціни 
на енергоносії, 
а отже й на 
виробництво, 
на додачу 
до перебоїв 
у ланцюгах 
постачання, 
впоратися з усіма 
труднощами 
не лише для 
малорозвинених 
країн, але 
навіть для 
найзаможніших 
може бути майже 
неможливим.

П онад три мі-
сяці поспіль 
світ співчутли-
во симпатизує 
Україні через 
загибель лю-

дей – як військових, так і ци-
вільних, – що є наслідком під-
ступного й безпідставного по-
вномасштабного нападу Ро-
сії. Щоби згладити наслідки 
для людей, які опинилися в 
небезпечній ситуації, країни 
навстіж відчинили свої двері 
більш як п’яти мільйонам бі-
женців (українців зі статусом 
тимчасового захисту), спря-
мовуючи водночас гуманітар-
ну допомогу решті тридцяти 
п’яти мільйонам населення. 
Серед них – внутрішньо пе-
реміщеним особам та тим, 
які не евакуювалися, а нато-
мість залишилися у зруйно-
ваних і взятих в облогу селах, 
містечках та містах.

Що ж стосується військо-
вої складової, то західні со-
юзники не лише від початку 
повністю виключали бойові 
дії на боці України під при-
водом уникнення третьої 
світової війни, а й донедав-
на віддавали перевагу полі-
тиці умиротворення Росії, 

а не предметному постачан-
ню військової техніки Україні. 
Українська армія, незважаю-
чи на її невимовну хоробрість 
і відданість, будучи недостат-
ньо підготовлена на техніч-
ному рівні, не може повніс-
тю спиняти просування ро-
сійських військ. Після витіс-
нення загарбників ризик на-
ростання кількості загиблих 
не зникає. За підрахунками, 
в Україні зараз заміновано 
близько 80 тис. кв. км ріллі, 
яку не можна буде обробля-
ти не тільки в цьому сезоні, 
а й протягом багатьох років, 
поки сапери не розчистять 
територію.

На жаль, у 2022 році Росії 
вдалося розширити масш-
таби своєї неоголошеної 
та невизнаної «гібридної 
війни» на весь світ, зірвав-
ши посівну в Україні, зруй-
нувавши ланцюги харчо-
вої обробки та транспорт-
ну інфраструктуру, ви-
кравши й пограбувавши 
фермерську техніку, зу-
пинивши експорт сіль-
ськогосподарської про-
дукції, блокуючи укра-
їнські порти в Чорному 
морі, при цьому перекла-
даючи одночасно прови-
ну за назрівання глобаль-
ної продовольчої кризи 
на санкції Заходу та полі-
тику України.

Останнє, однак, відо-
бражає повністю викрив-
лену реальність, оскільки 
санкції проти Росії не за-
чіпають аграрний сектор, 
з одного боку; а з іншого 
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– сама Росія обмежує експорт 
власного продовольства. По-
боюючись дефіциту, за слова-
ми Роба Воса з Міжнародного 
інституту досліджень харчової 
політики (Вашингтон, округ 
Колумбія), уже близько двох 
десятків країн діють за її при-
кладом. Зменшення пропози-
ції на світових ринках призво-
дить до ще більшої інфляції.

Ситуація погіршується з 
кожним днем і стає все кри-
тичнішою. Якщо рішення не 
буде знайдено негайно, восе-
ни світ знову «зануриться у 
співчуття». Цього разу міль-
йонам людей із принаймні 
26 країн, переважно з Близь-
кого Сходу та Африки, які 
можуть померти від голоду. 
Обставини особливо складні 
для таких держав, як Сомалі, 
Сенегал та Єгипет, які зале-
жать від Росії та/чи України 
на 50-100% постачання пше-
ниці. Якщо ж війна тривати-
ме, багато країн-боржниць 
можуть бути змушені по-
зичати ще більше, аби суб-
сидувати основні продук-
ти харчування. Населення 
цих держав, своєю чергою, 
витіснене за межу біднос-
ті, найімовірніше, братиме 
участь в акціях непокори 
та соціальних заворушен-
нях. Від нестачі їжі або її 

надзвичайного дефіци-
ту дехто рятуватиметь-
ся втечею. Збільшен-
ня міграційних потоків 
чинитиме тиск на роз-
винений світ, який ще 
не відновився економіч-
но після недавньої пан-
демії COVID-19. З огляду 
на саботаж Росією екс-
порту зернових і добрив, 
рекордні ціни на енерго-
носії, а отже й на вироб-
ництво, на додачу до пе-
ребоїв у ланцюгах поста-
чання, впоратися з усіма 
труднощами не лише для 
малорозвинених країн, 
але навіть для найзамож-
ніших може бути майже 
неможливим.

Це порочне коло, якщо 
його негайно не розірва-
ти, призведе до тривало-
го спаду світової економі-
ки. За словами Девіда Біз-
лі, виконавчого директора 
Всесвітньої продовольчої 
програми ООН, це означа-
тиме настання «катастро-
фи за катастрофою». Проте 
цього разу жертви не будуть 
рахуватися десятками й со-
тнями тисяч. Скоріше вони 
обчислюватимуться міль-
йонами тих, хто загинув че-
рез російську агресію та від-
сутність швидкої відповіді й 
адекватної реакції світу.

Питання полягає в тому, чи 
вистачить у західного сві-
ту цього разу сил визнати, 
що він став «співучасником 
злочину», зробивши надто 
мало й надто пізно, щоби 
зупинити Путіна, коли ще 
можна було уникнути най-
гіршого?

Якщо рішення не 
буде знайдено 

негайно, восени 
світ знову 

«зануриться у 
співчуття». Цього 

разу мільйонам 
людей із принаймні 

26 країн, переважно 
з Близького Сходу 

та Африки, які 
можуть померти 

від голоду. 
Обставини 

особливо складні 
для таких держав, 
як Сомалі, Сенегал 

та Єгипет, які 
залежать від Росії 

та/чи України 
на 50-100% 

постачання 
пшениці. Якщо ж 

війна триватиме, 
багато країн-

боржниць можуть 
бути змушені 
позичати ще 

більше, аби 
субсидувати 

основні продукти 
харчування.
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інтеграція Українських 
тимчасово 
переміщених осіб У 
бельгії: виклики та 
шлях Уперед

1. ВСтУП

Вторгнення Росії в Україну 
призвело до великомасштабно-
го потоку біженців з України, 
найбільшого з часів Другої сві-
тової війни.

За даними Управління Верхо-
вного комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ), кількість укра-
їнських тимчасово переміще-
них осіб, які переїхали в інші 
європейські держави, з почат-
ку вторгнення перевищила 6,5 
мільйона, 90% із них – жінки та 
діти. Хоча є надія, що війна в 
Україні закінчиться незабаром, 
історія свідчить, що більшість 
біженців не зможе повернути-
ся на батьківщину найближчим 
часом.

Тому інтеграція цих людей 
у країнах, які надають приту-
лок, є дуже важливою як для бі-
женців, так і для тих, хто при-
ймає. Здебільшого позитивне й 
тепле ставлення приймаючих 
країн до українських біженців 
могло б сприяти їхній інтегра-
ції з точки зору освіти, охорони 
здоров’я, житла, праці та мови. 
Але велика кількість біженців, 
які прибувають до Бельгії, на-
справді є викликом як для міс-
цевих органів влади, так і для 
суспільства в цілому.

фатіх їлмаз 
– директор із 
ПроЄктіВ та 
ПартнерстВа 
Beyond the horIzon 
ISSG

люБоВ карПачоВа 
– керіВник Відділу 
у сПраВах БіженціВ 
«Промоут юкрейн»

Перелякані, з 
однією чи двома 
невеликими 
валізами, більшість 
українських біженців 
прибувають до 
приймаючих країн 
у нестабільному 
емоційному стані.



2. ВиКлиКи тиМЧАСОВО 
ПЕРЕМІЩЕНих ОСІБ 

З УКРАїНи

Перелякані, з однією чи дво-
ма невеликими валізами, біль-
шість українських біженців 
прибувають до приймаючих 
країн у нестабільному емоцій-
ному стані. Навіть якщо їх зу-
стрічають знайомі на вокзалі 
чи в аеропорту, мовний бар’єр 
створює серйозну проблему. 
Нова країна, нова культура, 
невідома мова, і без друзів чи 
сім’ї, щоб їх підтримувати.

За підтримки громадянсько-
го суспільства та асоціацій 
української громади УВКБ ООН 
15 травня 2022 року організува-
ло свою першу консультацію з 
громадою щодо питань інтегра-
ції біженців у столичному регі-
оні Брюсселя. Під час зустрі-
чі учасники торкнулися найпо-
ширеніших проблем, з якими 
стикаються українські біженці 
в Бельгії.

СОцІАльНА ІНтЕГРАцІя

Однією з ключових проблем, 
визначених з точки зору соці-
альної інтеграції, було незна-
ння місцевих мов. Не розмов-
ляючи французькою, голланд-
ською чи навіть базовою англій-
ською, тимчасово переміщені 
особи з України часто не дізна-
ються важливої інформації, на-
віть якщо вона є легкодоступ-
ною. Вони не знають про по-
слуги та підтримку, на які вони 
мають право. До того ж вони не 
розуміють обов’язки кожного 
урядового агентства чи як пра-
цює бельгійська система.

Процес реєстрації для отри-
мання документів, що посвід-
чують особу, подання запиту на 
соціальні виплати або відкрит-
тя банківського рахунку може 
тривати до трьох місяців за-
лежно від муніципалітету, час-
то залишаючи українців без не-
обхідних засобів для повноцін-
ного життя в бельгійському сус-
пільстві. Бельгійська влада й 
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населення роблять усе можли-
ве, щоб підтримати та змінити 
застарілі процеси, але це також 
тривалий процес.

ЖитлО

Незважаючи на те, що багато 
людей, які проживають у Бель-
гії, люб’язно відкрили після по-
дій 24 лютого свої будинки для 
тимчасово переміщених людей 
з України, тривале розміщен-
ня сімей на добровільних заса-
дах не є доцільним довгостро-
ковим рішенням. По-перше, це 
додаткове навантаження в ма-
теріальному плані (наприклад, 
підвищення вартості кому-
нальних послуг), і по-друге, це 
впливає  на психосоціальний 
стан сімей, які надають приту-
лок (втома господаря та куль-
турні відмінності).

Багато українських біженців 
у Бельгії не можуть самостій-
но орендувати житло, оскіль-
ки їхні дозволи на тимчасове 
перебування («картка А») закін-
чуються 4 березня 2023 року, а 
орендодавці в Бельгії зазвичай 
хочуть укласти контракти на 
один-три роки. Крім того, юри-
дичний термін повідомлення 
про розірвання таких контрак-
тів становить три місяці. Біль-
шість біженців не погоджують-
ся на цю умову, бажаючи повер-
нутися додому якомога швид-
ше після закінчення війни.

Колективного житла, яке 
пропонує уряд, недостатньо, 
і, як правило, є дуже мало ін-
формації щодо того, коли та як 
воно буде пропонуватися.

ЗДОРОВ’я

Бельгійська система со-
ціального забезпечення та 
обов’язкове медичне страхуван-
ня, яке спочатку пропонувало-
ся українцям безкоштовно, без-
умовно, корисні, коли потріб-
на медична допомога. Про-
те незвична для українців сис-

тема соціального забезпечен-
ня й місцева система охорони 
здоров’я ускладнюють своєчас-
не отримання допомоги в разі 
надзвичайної ситуації та від-
шкодування будь-яких медич-
них витрат.

ОСВІтА

Від самого початку бельгій-
ські школи й університети за-
безпечили українським біжен-
цям швидкий доступ до своїх 
курсів. Що стосується проблем, 
то було виявлено відсутність 
чіткого розуміння процесу зара-
хування, а також труднощі з не-
гайним зануренням у місцевий 
навчальний процес у дітей, які 
не розмовляють місцевими мо-
вами. Тільки деякі школи про-
понують інтеграційні класи, 
які дозволяють українським ді-
тям поступово адаптуватися до 
своїх навчальних програм, а та-
кож вивчати місцеві мови. Крім 
того, багато батьків сподівають-
ся якнайшвидше повернутися в 
Україну і тому не бачать необ-
хідності віддавати своїх дітей у 
місцеві школи. Натомість вони 
вважають за краще відвідувати 
онлайн-навчання, яке пропону-
ють школи в Україні.

РОБОтА

Не володіючи місцевими мо-
вами, тимчасово переміщені 
з України в Бельгії вже мають 
дуже обмежену кількість робо-
чих місць, на які можна претен-
дувати. Крім того, трудомістка 
процедура підтвердження ек-
вівалентності українських ди-
пломів робить майже неможли-
вим для великої кількості укра-
їнців одразу працевлаштуван-
ня в Бельгії. Щоб подолати цю 
перешкоду, деякі українські бі-
женці претендують на посади 
з нижчою кваліфікацією чи не 
за фахом, оплата яких значно 
нижча, ніж в Україні (порівня-
но з середнім рівнем життя).

3. РЕАКцІя БЕльГІї НА 
ІНтЕГРАцІЮ УКРАїНСьКих 

БІЖЕНцІВ

У відповідь на ситуацію Єв-
ропейський Союз вперше акти-
вував свою Директиву про тим-
часовий захист. Держави-члени 
ЄС тепер зобов’язані забезпе-
чити негайний тимчасовий за-
хист біженцям з України, нада-
ти їм негайний доступ до осві-
ти, житла та послуг охорони 
здоров’я, а також до ринків пра-
ці ЄС. Бельгійські адміністрації 
зараз стикаються з величезною 
проблемою, щоб зробити такий 
доступ реальністю.

Спираючись на свої досвід-
чені інституції та активне гро-
мадянське суспільство, Бель-
гія швидко відреагувала на по-
точну ситуацію, проте гума-
нітарна криза такого масшта-

Багато українських 
біженців у Бельгії 
не можуть 
самостійно 
орендувати 
житло, оскільки 
їхні дозволи 
на тимчасове 
перебування 
(«картка А») 
закінчуються 4 
березня 2023 року, 
а орендодавці в 
Бельгії зазвичай 
хочуть укласти 
контракти на 
один-три роки.
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бу не обходиться без викликів. 
За оцінками чиновників, Бель-
гія може прийняти до 200 ти-
сяч українських біженців. У пе-
ріод із 24 лютого по 24 трав-
ня 2022 року 42 979 українців, 
із яких 80% становили жінки й 
діти, отримали так званий ста-
тус тимчасового захисту. З са-
мого початку бельгійська влада 
створила окремі канали для до-
помоги українським біженцям. 
І коли це було потрібно, вони 
нарощували потужність.

Найскладнішим завданням є 
негайний притулок для цих лю-
дей, відповідальність, поділена 
між усіма верствами держави 
та громадянами.
• Фламандський уряд разом 

із місцевою владою мали на 
меті створити 18 000 так званих 
«приймальних місць» до кінця 
березня. Наразі уряд розглядає 
можливість побудувати 15 «ава-
рійних сіл», щоб дозволити по-
тенційно прийняти ще 120 000 
українських біженців. Такі села 
вже відкрилися в Антверпені та 
Мехелені.
• Парламент тимчасово 

пом’якшив стандарти якості в 
режимі оренди, виділив вільні 
соціальні площі, придатні для 
колективного житла (напри-
клад, монастирі та лікарні), і 
доручив Товариству соціально-
го житла підготувати мобільні 
будинки.
• Уряд Фландрії надав 1000 

євро на місце прийому для міст 
і муніципалітетів та ще 400 
євро на місце прийому від при-
ватних осіб (понад 6000 жителів 
зголосилися стати приймаючи-
ми сім’ями).
• Також розроблено про-

цедуру перевірки для сімей, які 
хочуть прийняти українських 
біженців.

У тандемі з основним зусил-
лям (житлом) одночасно вжи-
ваються кілька інших заходів:
• Влада забезпечила для 

біженців профілактичні ме-

дичні заходи, такі як скринінг/
вакцинація проти туберкульо-
зу, COVID-19, кору, епідемічно-
го паротиту, краснухи (MBR) та 
дифтерії, правця і кашлюку.
• Give a Day, найбільша ор-

ганізація із залучення волонте-
рів у Бельгії, запустила онлайн-
платформу для людей, які хо-
чуть допомогти українцям.
• Запроваджено 45% по-

даткову знижку для пожертв, 
що перевищують 40 євро для 
окремих організацій допомоги 
(Консорціум 12 12, у партнер-
стві із Фламандським Черво-
ним Хрестом, серед інших), які 
допомагають українським бі-
женцям.
• Надбавка, яка надавала-

ся б при реєстрації, зараз об-
говорюється на федеральному 
рівні.

Заходи щодо соціальної орі-
єнтації:
• Агенція громадян-

ської інтеграції («Agentschap 
Integratie en Inburgering») зібра-
ла необхідну інформацію та ор-
ганізувала онлайн інформацій-
ні сесії українською мовою про 
життя у Фландрії.
• Міністерство освіти 

Фландрії розглядає можливість 
відкриття шкіл у надзвичайних 
селах, поряд із нинішніми шко-
лами, щоб навчати біженців ні-
дерландської мови та підтри-
мувати дітей без перерв за осві-
тою.

Заходи щодо інтеграції на 
ринку праці:
• Фламандська служба за-

йнятості та професійного на-
вчання (VDAB) відповідає за ін-
теграцію українських біженців 
на ринок праці. Основна увага 
приділяється додатковому мов-
ному навчанню та наставни-
цтву. Станом на 2 червня 2022 
року на порталі VDAB було до-
ступно 3306 посад.
• Хоча наявні на цей час 

робочі місця, як правило, є 

тимчасовими, вони все ще є ва-
ріантом для українських біжен-
ців. Але міністр економіки, ін-
новацій, праці, соціальної еко-
номіки та сільського господар-
ства Хільде Кревіц зазначила, 
що українські біженці не ком-
пенсують дефіцит кадрів на 
фламандському ринку праці.

4. шлях УПЕРЕД

Невизначеність ситуа-
ції створює виклик як для бі-
женців, так і для місцевої вла-
ди. Беручи до уваги невідклад-
ність, бельгійська влада пови-
нна бути більш адаптивною і 
гнучкою, знаходити нові швид-
кі розв’язання проблем у сфері 
інтеграції українських біжен-
ців. Організації громадянсько-
го суспільства також могли б 
зіграти більшу роль у матеріа-
лізації таких рішень. З іншого 
боку, приватний сектор також 
міг би зробити більше, коорди-
нуючи різні зусилля для досяг-
нення синергії, спрямованої 
на кращу підтримку інтеграції 
українських тимчасово перемі-
щених осіб у Бельгії.

Не володіючи 
місцевими мовами, 
тимчасово 
переміщені з 
України в Бельгії 
вже мають дуже 
обмежену кількість 
робочих місць, 
на які можна 
претендувати.
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К ультура – це ве-
лике багатство, 
яке багатьма піз-
нається й усві-
домлюється не 
одразу. Саме за-

вдяки культурі ми стаємо сві-
домими, спроможними та 
освіченими, саме культура 
дає можливість розвиватися й 
самореалізовуватися. Ба біль-
ше, культура дає простір зна-
йти нові сенси, вибудувати 
критичне мислення і зберег-
ти національну пам’ять. За-
разом це є простір формуван-
ня національної ідентичнос-
ті.

Суб’єктність – одна з цен-
тральних тем культури, куль-
турної дипломатії та інклю-
зивності. Свідомо чи не-
свідомо, але культура є не-

віддільною частиною нашо-
го повсякденного життя: коли 
ми їдемо на роботу і слухаємо 
улюблену музику на стрімінго-
вій платформі, коли дивимося 
фільми на Берлінале, коли йде-
мо до музею, купуємо одяг або 
коли їмо паличками в ресторані 
східної кухні, коли читаємо кни-
гу тією чи іншою мовою, захо-
плюємося досягненнями атлетів/
oк на Олімпіаді… Опис контактів 
із культурою та її похідними мож-
на продовжувати нескінченно. 
Сподіваюся, що для багатьох інте-
гральність культури на різних рів-
нях життя є незаперечною. З цього 
можна зробити висновок, що куль-
тура може змінювати часопростір 
та коригувати наповнення сенсів.

На мою думку, Росія дедалі час-
тіше використовувала культур-
ну складову як знаряддя агресії та 

данило ПолілуЄВ-шмідт – культурний 
оглядач ПроЄкту «україна В німеччині», 
член ПраВління го IWeK e.V. та 
сПіВзасноВник альянсу українських 
організацій, актиВіст, тВорець ПодкастіВ 
і Блогер. Берлін, німеччина

кУльтУра З (поЗа) 
політикою

опресії відразу після розпа-
ду Радянського Союзу. А про-
тягом останніх восьми років 
і трохи більше як три місяці 
війни російське суспільство 
й керівництво продовжува-
ло знаходити нові шляхи ата-
ки на все націєтворче в Укра-
їні й поза її межами: мовна 
ідентифікація (українська, 
кримськотатарська, караїм-
ська), історична справедли-
вість і бажання руху до євро-
пейських цінностей та стан-
дартів, скаутські організації. 
Тому це вже не дивує, що од-
ним зі знарядь гібридної ві-
йни є культурна експансія та 
апропріація. Конструктив-
ний підхід і холоднокровне 
переписування історичних 
фактів. Їх використовують 
для розмивання кордону 
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На мою думку, 
Росія дедалі 
частіше 
використовувала 
культурну 
складову як 
знаряддя агресії 
та опресії відразу 
після розпаду 
Радянського 
Союзу. А протягом 
останніх 
восьми років і 
трохи більше 
як три місяці 
війни російське 
суспільство й 
керівництво 
продовжувало 
знаходити нові 
шляхи атаки на 
все націєтворче 
в Україні й поза її 
межами.

між українським і російським, 
водночас значення української 
мови як частини європейсько-
го простору заперечують. Мо-
нотонний голос Кремля за-
милює очі Заходу, що Украї-
на є тільки провінцією – усьо-
го лише частиною Росії, яка 
збунтувалася і через жахливу 
несправедливість відкололася 
від колиски «совєтського сві-
ту». Тому всі художники, ар-
тисти, співаки, культурні дія-
чі та діячки автоматично ста-
ють «радянськими» або ро-
сійськими. Великі культур-
ні діячі стають виключно ро-
сійськими, українські артис-
ти, котрі були тільки заїж-
джими на північно-східному 
напрямку, визнаються пито-
мими російськими зірками. 
Відбувається заміщення по-
нять і готується підґрунтя до 
нових загарбницьких вимог 
Росії на все українське. Влас-
не, тому, на мою думку, пи-
тання культурної належнос-
ті, походження й мови стає 
дуже актуальним, а не дру-
горядним. Якщо краще по-
думати, то ми зможемо по-
бачити кількість україн-
ських втрат на полі росій-
ської культурної війни. Ро-
ками кількість втрат не 
було видно, бо їх було не-
можливо побачити у тіні 

захланної імперії. Також не до-
зволяли розгледіти таких фак-
тів, як-от Голодомор, Червоний 
терор, Розстріляне Відроджен-
ня, вивезені фрески з Михай-
лівського Золотоверхого собору, 
намагання привласнити «Скіф-
ське золото» з Криму тощо.

І останній аспект у запеклій 
боротьбі Росії проти України – 
це теза про українське як анти-
російське та підле. Цю тезу дове-
ли в дії російська армія та її по-
плічники, вони це показали під 
час окупації Криму, Донецька 
і Луганська й у багатьох інших 
містах і селах. Перше, що зро-
били окупанти, – це не запрова-
дження нової валюти або ж но-
вих законів, а розмивання кор-
донів культурного середовища. 
Український герб та прапор по-
чали знімати з усіх будівель, нові 
пам’ятники Леніну почали вирос-
тати як гриби після дощу, а укра-
їнські книги почали відразу вилу-
чати з місцевих бібліотек і пали-
ти на площах розбомблених міст 
та обгорілих будинків. Перейме-
нування міст на російський лад 
теж не забарилося. Що ж, україн-
ська культура для Кремля є страш-
нішою, аніж кулі чи гармати.

Протягом багатьох років вне-
сок України у розвиток культури та 
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цінностей Європи просто при-
писували Росії, ніби у Східній 
Європі це лише єдина росій-
ська культура. Тепер цей пат-
терн можна й потрібно випра-
вити.

Культурну складову в укра-
їнському політичному просто-
рі часто недооцінюють і нама-
гаються оминути, маргіналіза-
ція та недооцінений потенціал 
забирають шанси у популяриза-
ції України як усередині держа-
ви, так і за її межами. У медій-
ному ж просторі звучать теми, 
що культура є не на часі, а «мову 
на хліб не намажеш». Протягом 
повномасштабного вторгнен-
ня ці тенденції перетворюють-
ся на «не розпалюйте ворожне-
чу». Я цілковито не погоджую-
ся з вищенаведеними тезами, 
як і більшість нашого громадян-
ського суспільства, котре вирос-
ло і змінилося протягом остан-
ніх двох революцій (Помаранче-
ва революція у 2004 та Революція 
Гідності). Особисто я пам’ятаю, 
що до 2012 року було майже не-
можливо дістати українські кни-
ги – такий собі дефіцит на по-
лицях книгарень в Україні. Тому 
кожна нова була як ковток свіжо-
го повітря й ковток свободи. По-
рівняно з Польщею та її розви-
тком книгодрукування, фільмів, 
часописів, музики, в Україні відбу-
валася регресія і легітимація на-
ративів Росії, ігнорування потреб 
власного населення на українську 
культуру та її продукти. Такі тен-
денції не залишилися непомічени-
ми й за кордоном. В омріяній Євро-
пі почали сприймати це як загаль-
ний тренд. Навіть зараз можна по-
чути від освічених громадян Євро-
пейського Союзу, що вони вважають 
українську та російську по суті дво-
ма культурами. Але головне, що на 
ринку переважала власне російська, 
бо вона стала домінантною у цьому 
контексті. Я повністю розумію, що 

І останній 
аспект у запеклій 

боротьбі Росії 
проти України 

– це теза про 
українське як 

антиросійське 
та підле. Цю 

тезу довели в дії 
російська армія 

та її поплічники, 
вони це показали 

під час окупації 
Криму, Донецька 

і Луганська й 
у багатьох 

інших містах і 
селах. Перше, 

що зробили 
окупанти, – це не 

запровадження 
нової валюти 

або ж нових 
законів, а 

розмивання 
кордонів 

культурного 
середовища. 

воєнний час ускладнює діяль-
ність у культурній сфері, але це 
не може стати причиною для 
того, щоб нові сенси переста-
ли створюватися нашими мит-
цями та мисткинями. Ми з усіх 
сил маємо їх підтримати, адже 
без мистецтва немає стрижня 
національної ідентифікації.

Коли точилася повітряна 
війна проти Великобританії, 
представники парламенту за-
кликали тодішнього прем’єр-
міністра Вінстона Черчилля 
скоротити витрати на культу-
ру та фінансування мистець-
ких проєктів на користь обо-
ронного бюджету. На що то-
дішній прем’єр відповів: «А за 
що ж тоді ми боремося?» Чи 
була би ця цитата сьогодні 
поштовхом для української 
політичної верхівки ставити-
ся до культури інакше в часи 
кризи? Чи з’явилася б чіткі-
ша політика підтримки лі-
тератури й телебачення дер-
жавною мовою, сприяння кі-
нематографу та популяриза-
ції України як бренду за кор-
доном?

Але тепер ми, як українки 
та українці, можемо тільки 
глибше усвідомити й декон-
струювати російські міфи 
про Україну, досліджувати 
минуле і продовжувати роз-
будовувати наш культурний 
всесвіт, бо тільки там ми 
зможемо перемогти у війні 
за світле українське майбут-
нє у складі Європейського 
Союзу. Я щиро вірю, зараз 
– це чудова можливість для 
всіх нас по-новому пізна-
ти Україну як суб’єкт полі-
тичної, історико-наукової, 
культурної та мовної іден-
тичності.
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