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ВСТУП

Перша чверть ХХІ століття характеризується міграційною
кризою, зростанням терористичної небезпеки і збільшенням впливу
радикальних організацій. Підйом ксенофобських настроїв супроводжується посиленням популярності популістських партій, а з
іншого боку – радикалізацією мусульманської молоді, чому сприяло
поглиблення нерівноправного положення біженців і іммігрантів.
А додати до цього високий рівень суспільної нетерпимості і
ісламофобії, а також чисельні випадки інституціонального расизму у
державних, передусім правоохоронних, органах, то можна сміливо
говорити про те, що європейське суспільство не просто знаходиться
у процесі етно-релігійного розшарування, але й стоїть перед
серйозними змінами, пов’язаними з трансформацією ідентичності і
розростанням міжцивілізаційних протирічь.
Метою вивчення дисципліни «Протидія расизму, ксенофобії та
екстремізму» є формування у здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії системи поглиблених знань, вмінь та навичок
щодо форм і методів протидії ксенофобії, расизму та екстремізму як
соціальним проблемам, притаманним сучасному суспільству,
усвідомлення необхідності формування толерантного ставлення до
представників інших культур.
Завдання навчальної дисципліни. Після вивчення навчальної
дисципліни здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії
зможуть:
– пояснювати поняття «ксенофобія», «екстремізм» та
«расизм»;
– формулювати причини та наслідки цих явищ у житті
суспільства й окремої людини;
– ідентифікувати різні аспекти проявів ксенофобії, екстремізму та расизму у сучасному суспільстві (зокрема, використовуючи
дані соціологічних досліджень та моніторингів);
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– оцінювати окремі приклади протидії ксенофобії та расизму в Україні та інших країнах;
– висловлювати та аргументувати особисту позицію щодо
проявів ксенофобії, екстремізму та расизму;
– оцінювати особисту громадянську поведінку з погляду
толерантності;
– знаходити та обґрунтовувати способи підвищення рівня
толерантності в українському суспільстві;
– використовувати нові підходи і методи у викладацькій
діяльності з метою формування в студентів толерантного ставлення
до представників інших культур.
Місце навчальної дисципліни «Протидія расизму, ксенофобії
та екстремізму» у структурі освітньо-професійної програми:

Найменування
показників
Кількість кредитів
–4
Модулів – 3
Загальна кількість
годин – 120
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних – 30
самостійної
роботи студента –
90

Галузь знань,
спеціальність, рівень
освіти
Галузь знань – 08
«Право»/ 29 –
міжнародні
відносини
Спеціальність – 081
«Право»
Рівень освіти –
третій (освітньонауковий)

Дидактична структура
навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
Нормативна
Рік підготовки: 2
семестр
Лекції 30
Практичні заняття 0
Самостійна
90

робота

Вид контролю: іспит

Програма «Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму»
призначена для всіх здобувачів вищої освіти ступеня доктора
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філософії, має міждисциплінарний характер і охоплює узагальнені
проблеми теорії та практики протидії ксенофобії, расизму та
екстремізму. Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії системи поглиблених знань, вмінь
та навичок щодо форм і методів протидії ксенофобії, расизму та
екстремізму як соціальним проблемам, притаманним сучасному
суспільству, усвідомлення необхідності формування толерантного
ставлення до представників інших культур.
До програми входить 3 модулі (тематичних блоки). Програма
розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких передбачено 30 годин
лекцій та 90 годин самостійної роботи. Форма контролю – іспит. Рік
підготовки: другий
Методи навчання. Для засвоєння навчального матеріалу
необхідні такі види занять, як лекції та самостійні заняття у формі
виконання домашніх завдань. На лекціях здобувачі вищої освіти
ступеня доктора філософії ознайомлюються переважно з теоретичною частиною матеріалу, що закріплюється та поглиблюється
при самостійній роботі.
Конкретні методи навчання: лекції, диспути, індивідуальні
консультації, групові консультації, вирішення модельних судових
справ (case study), обговорення тематичних творів мистецтва (art
study), персональні завдання (есе, задачі).
Форми самостійної роботи: самостійне вивчення додаткової
літератури та додаткових питань; робота з інформаційними ресурсами; підготовка до розгляду модельних справ з питань протидії
ксенофобії, расизму та екстремізму; підготовка до обговорення
тематичних творів мистецтва; підготовка до іспиту відповідно до
переліку питань.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОТИДІЯ РАСИЗМУ, КСЕНОФОБІЇ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ»

Модуль 1. Ксенофобія, расизм та екстремізм в сучасному
суспільстві.
Тема 1.1. Расизм, екстремізм і ксенофобія: поняття і
визначення.
Тема 1.2. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості у
структурах громадянського суспільства.
Тема 1.3. Офіційне реагування влади на прояви ксенофобії,
расизму і нетерпимості.
Модуль 2. Аналіз проявів расизму, екстремізму і ксенофобії.
Тема 2.1. Прояви ксенофобії на рівні владних структур.
Тема 2.2. Прояви ксенофобії в діяльності політичних партій,
громадських організацій і об’єднань.
Тема 2.3. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості в ЗМІ.
Модуль 3. Форми і методи протидії расизму, екстремізму і
ксенофобії.
Тема 3.1. Протидія поширенню ксенофобії і шовіністичних
поглядів у практиці України і зарубіжних країн.
Тема 3.2. Нормативне забезпечення протидії поширенню
ксенофобії, расизму та екстремізму.
Тема 3.3. Практика міжнародного співробітництва щодо
протидії поширенню ксенофобії, расизму та екстремізму.
Рекомендована література
Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму: навчальнометодичний посібник /уклад. А. А. Гринчак. – Харків : НЮУ, 2018.
– 257 с.
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Людина у полікультурному суспільстві: навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за
вибором і для студентів соціогуманітарних спеціальностей /
[Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.]. – Київ : Інжиніринг, 2010 –
248 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/
1404/martsenyuk_ksenofobia.pdf?sequence=1
Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи
нетерпимості в українському сегменті Інтернету – поширення мови
ворожнечі та заклик до нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для
правої риторики). – Київ : ФО-П «Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. –
URL:
http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2016/02/cyberhate_
2011_Butkevych.pdf
Международный опыт профилактики экстремизма : [учеб.
пособие] / В. Л. Назаров, Е. В. Осипчукова. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2015. – 248 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/
36586/1/978-5-7996-1656-4_2015.pdf
Злочини на ґрунті ненависті: попередження та реагування:
інформаційно-довідковий посібник для громадських організацій у
регіоні ОБСЄ. – URL: https://www.osce.org/uk/node/180336?
download=true
Борьба с расизмом и ксенофобией в Центральной и Восточной
Европе: тенденции, препятствия и перспективы / сост. Нилс
Муйжниекс. – URL: http://providus.lv/article_files/1490/original/
Struggle_racism_RU.pdf?1331718174
Бояров В.І. Деякі питання правового регулювання протидії
екстремістській діяльності в Україні. – URL: http://pap.in.ua/
3_2017/64.pdf
Горшков Д. Мова ворожнечі: що це таке і як з цим боротися?
Права людини в Україні. – URL: http://www.khpg.org.ua/index.
php?id=1223380108
Два года войны: Ксенофобия в Украине в 2015 г. Информационно-аналитический доклад по результатам мониторинга. –
URL:
http://www.vaadua.org/sites/default/files/files/Xenophobia_in_
Ukraine_2015.pdf
Демонізація іншого: Антисемітизм, расизм і ксенофобія / [ред.
Р.С. Вістріч; пер. з англ. Г.Є. Краснокутський]. – Одеса : Бахва,
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2006. – 409 с. https://books.google.com.ua/books?id=AOBIeSS5OkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq =false
Деякі аспекти права на захист від дискримінації та боротьби з
расизмом і ксенофобією // Комплексне дослідження стану прав
людини в Україні «Права людини в Україні – 2008». Узагальнена
доповідь правозахисних організацій. – URL: http://www.khpg.org.ua/
index.php?id=1245855623
Доклад Специального докладчика ГА ООН по вопросу о
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости 2017. – URL: http://www.refworld.
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=593942414
Дутчак О.А. Міграція і толерантність в Україні // Міграція і
толерантність в Україні / за ред. Ярослава Пилинського. – Київ :
Стилос, 2007. – 191 с. – URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/
default/files/MigTol.pdf
«Екологія мови» в контексті проблеми розмаїття культур / в
рамках проекту: «Діалог з ЗМІ – ключ до діалогу різних культур:
підтримка розмаїття і відповідальності медіа». – Київ : Айва плюс
Лтд., 2008. – 52 с. – URL: http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/
ekologiya_movy_v_konteksti_problemy_rozmayittya_kultur_ta_zmi_sye
ir_2008.pdf
Екстремізм в Україні: привід чи реальність? – URL: http://
legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123082
Звіт за результатами моніторингу імплементації Національної
стратегії у сфері прав людини (станом на 1 липня 2016 року) – URL:
http://hro.org.ua/index.php?id=1474398520
Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії
у сфері прав людини на період до 2020 року, із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 року № 322 (п.105-11). – URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR151393.html
Злочини на ґрунті ненависті в Україні. Групи жертв та спектр
консультацій у недержавному секторі [Штефані Шіффер Тетяна
Кацберт Сабіне Россманн]. – URL: http://european-exchange.org/
fileadmin/user_upload/Hate_Crime_EVZ/Studie_Hate_Crime_UA_oT.p
df
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Комітет з ліквідації расової дискримінації: заключні
зауваження по двадцять другій та двадцять третій періодичних
доповідях України]. – URL: https://detector.media/infospace/
article/122778/2017-01-30-komitet-z-likvidatsii-rasovoi-diskriminatsiizaklyuchni-zauvazhennya-po-dvadtsyat-drugii-ta-dvadtsyat-tretiiperiodichnikh-dopovidyakh-ukraini/
Кресіна І. До питання про прояви дискримінації на расовому
та
етнічному
грунті
–
URL:
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_25/kresina_do_pytannia.pdf
Кривицька О. Проблема нетерпимості в українському
суспільстві: стан та перспективи подолання. – URL:
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_47/kryvytska_problema.pdf
Нормативна база і судова практика
Декларация принципов толерантности /
утверджена
резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября
1995
года
//
Верховна
Рада
України.
–
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_503
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МОДУЛЬ 1
КСЕНОФОБІЯ, РАСИЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тема 1.1. Расизм, екстремізм і ксенофобія:
поняття і визначення
Ключові
слова:
расизм,
екстремізм,
ксенофобія,
толерантність, мова ворожнечі, тероризм, ісламофобія, поняття
«свій»/«чужий», етнофобія, антисемітизм, мігрантофобія,
сексизм, гомофобія, дискримінація, соціальна дистанція, мова
ворожнечі, символ і знак ворожнечі, злочин на ґрунті ненависті.
Значну загрозу сучасного світу становлять ксенофобія, націоналізм, сепаратизм, екстремізм. Засновані на негативних явищах, що
відбуваються в суспільстві, дані явища, завжди знаходили грунт для
розвитку. Особливою і основною групою ризику є молодь в силу
свого психоемоційного стану, особливостей сприйняття світу,
оточуючих, яскраво виражена потреба самореалізуватися. На жаль, в
сучасному світі мають місце практично узаконені на території
окремих держав профашистські організації, що не дозволяє вести
ефективну, успішну боротьбу з проявом ксенофобії та шовінізму
консолідовано на міжнародному рівні. Розуміння суті, ідеї
ксенофобії та шовінізму дозволить розглянути ці поняття всебічно,
що є важливим для розробки програм, планів заходів по боротьбі з
даними явищами в сучасному суспільстві.
Ксенофобія (від грец. xenos – чужий, fobos – страх) – нав’язливий страх перед незнайомими особами. В політології використовується для позначення недовіри і страху перед представниками
інших етносів, національностей, релігій, культур. Ксенофобія і
націоналізм дуже близькі «родичі», так як вони активно підживлюють один одного і фактично є двома сторонами єдиного феномена, що породжує екстремізм.
Ксенофобія розглядається як поняття, протилежне толерант-
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ності, явище, що виявляється в нетерпимості, неприйнятті, ненависті
до «чужого», «чужорідного». Особливу неприємність представляють екстремістські і діскрімінаторські форми її прояву. Ці форми
містять відданість крайнім поглядам, що закликають до радикальних
нетолерантним вчинків, дискримінації, сегрегації та депортації,
расизму, фашизму і насильства, групове та індивідуальне поведінка,
що реалізують ці принципи. До ксенофобного екстремізму слід
відносити не тільки вкрай негативні стосунки і вчинки мешканців
приймаючих країн до іммігрантів, їх етнокультурним особливостям,
а й ворожі погляди і акти з боку самих іммігрантів, їх подальших
поколінь. До такого відноситься, наприклад, так званий ісламський
екстремізм.
Тому ксенофобію доцільно розглядати з двох точок зору – у
широкому та вузькому значенні. Широке значення терміну
ґрунтується на загальному понятті страху перед «іншими» і включає
загалом негативне ставлення до представників «інших груп»,
виокремлення належності до яких відбувається за ознакою як раси,
етнічності, національності, так і статі, сексуальності, віку, класу,
регіону проживання, функціональної неспроможності (чи за станом
здоров’я) тощо. У такому випадку до уваги береться соціальна
стратифікація суспільства – «структуровані нерівності між різними
угрупуваннями людей», яка характеризується множинністю ієрархій
за певними ознаками.
Ідея такого широкого визначення ксенофобії полягає у тому,
що, по-перше, різні люди визначають «інакшість» різним чином,
беручи до уваги приналежність людей до різних соціальних груп.
По-друге, соціологи також звертають увагу на те, що до одних
ієрархій, в основі яких лежить певна соціально-демографічна
характеристика, суспільство ставиться більш упереджено, ніж до
інших. Вважається, що більш чутливими до упередженого ставлення
є расова та етнічна приналежності (детальніше ми будемо дивитися
на результати відповідних досліджень у наступній частині цього
розділу), оскільки саме ці ознаки характеризують людину «іншої»
культури (на противагу «іншості» за ознаками статі, віку, стану
здоров’я, сексуальної орієнтації тощо). Саме представники інших
народів, земель, культур, насамперед, можуть викликати почуття
страху.
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У вузькому (більш поширеному серед дослідників) значенні
ксенофобією вважають негативне ставлення до представників певних рас, національностей та етносів, яке виявляється у негативних
емоціях та упередженому ставленні до представників інших
культур. Оскільки належність до «інших» культур визначається у
суспільстві, перш за все, за такими ознаками як расова, етнічна,
національна приналежність людини, то зрозуміло, що таке
розуміння ксенофобії є більш поширеним.
Загалом страх перед чужим і невідомим – це не нове явище
суспільного життя, що притаманне людському суспільству протягом
тисяч років. Аналізуючи досвід людства, можна вважати, що «страх
перед чужим і невідомим був одним з перших важливих факторів
формування суспільства». Він відіграв важливу роль в об’єднанні
людей у спільноти, групи. Спочатку страх перед невідомим
(наприклад, стихійними силами) спонукав людей утворювати
колективні форми життя задля подолання зовнішньої небезпеки. З
іншого боку, члени роду чи племені постійно стикалися із загрозою
як внутрішнього суперництва між своїми одноплемінниками за
ресурси, так і зовнішнього – з боку інших родів чи племен. Людям
притаманне боротися за середовище проживання, їжу та владу:
«скільки існує людина і людське суспільство, стільки вони воюють
одна з одною, винищують одна одну через землі, природні багатства, здобич, рабів, з метою... досягнення переваги, утвердження
своєї гегемонії у регіоні, на континенті чи загалом у світі».
У процесі боротьби за ресурси і владу формується поняття
«свій» (людина зі свого племені, роду чи сім’ї, друг, допомога,
захисник тощо) і «чужий» (не зі свого племені, ворог, незнайома
людина, «інший» тощо). Якщо «свій» є опорою і підтримкою, то
«чужий», навпаки, – загрозою, загадкою, невідомим. Люди з
прихильністю ставилися до «своїх», а обережно – до «чужих». Обом
цим категоріям вони надавали певних оцінок: «свій», який є
зрозумілим (бо ми його краще знаємо, адже він живе з нами),
відповідно він – ліпший, розумніший. З іншого боку, «чужий» –
невідомий нам, гірший, загадковий тощо, адже ми схильні
здебільшого сприймати те, що краще знаємо. Тобто відсутність
досвіду, знання, інформації (повної, об’єктивної) були одними з
причин того, чому люди не любили «чужих» і вороже ставилися до
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них. Доцільно виділити три основні аспекти установок людини
щодо «чужого»: когнітивний, афективний і поведінковий1.
1) Когнітивний аспект – це думки та судження щодо «іншого»;
вони включають, зокрема, усвідомлену індивідами «відмінність»
між «своїми» і «чужими», яка базується на розрізненні, дуальній
опозиції «ми»/«вони». Так, наприклад, ми, українці, знаємо, що
відрізняємося від ромів, які живуть на території Україні, зокрема,
стилем і способом життя. Усі роми різні, але через те, що ми
зазвичай мало знаємо про їхній стиль життя, у нас формується певне
побоювання. В основі страху чи нелюбові до інших можуть також
бути певні стереотипи – спрощені уявлення про інших людей,
наприклад, представників незнайомих нам культур.
2) Афективний аспект – це емоції, пов’язані з думками та
судженнями щодо «іншого»; емоції представлені страхом, ненавистю, неприязню, вони ніби забарвлюють когнітивне сприйняття
індивідів. Негативні судження підкріплюються емоціями, які
забарвлюють когнітивний аспект ксенофобії. Уявімо, що до нас на
вулиці підійшов ром спитати, котра година. Може статися, ми навіть
не почуємо запитання чи будемо надто підозрілими (чому ця
людина запитує про час?), почнемо сердитися, чи просто
проігноруємо її. У нас виникнуть негативні емоції, в основі яких
лежить наше судження.
3) Поведінковий аспект – це динамічний бік емоцій, різного
роду конфлікти між «своїми» і «чужими». Емоції відповідним
чином координують дії суб’єктів та об’єктів ксенофобії, які можуть
проявлятися у різних формах. Зокрема, в таких інституціоналізованих формах ксенофобії, як: сегрегація – відмежування
«чужих» від домінуючої групи за місцем та умовами проживання,
навчання, роботи; дискримінація – обмеження «інших» індивідів з
боку домінуючої групи у доступі до суспільних благ та влади;
геноцид – дії, що їх скоюють з наміром знищити, повністю чи
———————
1

Людина у полікультурному суспільстві: навчально-методичний посібник для
викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором і для студентів
соціогуманітарних спеціальностей / [Марценюк Т.О., Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.]. – Київ: «Інжиніринг», 2010. – 248 с. – URL: http://ekmair.ukma.
edu.ua/bitstream/handle/123456789/1404/martsenyuk_ksenofobia.pdf?sequence=1
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частково, певну групу, яка об’єднана спільним громадянством,
етнічну, расову чи релігійну. Це є крайньою (радикальною) формою
ксенофобії: так, фашисти у концтаборах винищували людей також
за національною ознакою.
Отже страх перед «чужими» («іншими») лежить в основі
ворожості до представників «інших» груп, і це має різні прояви.
Парадоксально, що зародившись у первісному суспільстві, ксенофобія продовжує існувати й у ХХІ столітті.
З одного боку, світ дедалі більше розвивається, звертає увагу
на права людини, рівні можливості для реалізації особистості у
публічному житті, природу та зовнішні загрози. Мабуть страх перед
невідомим мав би зникнути. Але чому він залишився і, можливо,
навіть підсилився? Яскравим прикладом є бурхливе ХХ століття,
наповнене війнами, конфліктами, величезними катастрофами.
З іншого боку, з ускладненням форм суспільного життя та
структури суспільства зростає кількість ієрархій всередині його.
Світ ділиться на «перший», «другий» і «третій» (за рівнем економічного розвитку), на Захід і Схід (за культурною приналежністю),
на християнський, ісламський тощо (за релігією) тощо. Усередині
суспільства виникає все більше соціальних груп, з якими людина
намагається себе ідентифікувати, тобто визначити свою приналежність у категоріях «ми»/«вони», відокремити себе від «інших». А що
більше зростають ієрархії всередині структури суспільства, то
більше виникає нерівностей за різними ознаками, перерахованими
вище: релігією, етнічною та расовою належністю, класом, віком,
статтю тощо. Ієрархії та нерівності всередині суспільства сприяють
зростанню різноманітних ідеологій та конфліктів інтересів. Тобто,
розвиток суспільства, який проявляється, насамперед, в урізноманітненні форм його структурного поділу, сприяє зростанню нетерпимості та ксенофобії. Насамперед, якщо взяти до уваги те, що з
відкриттям кордонів та збільшенням кількості форм комунікації у
ХХІ столітті зростає кількість контактів з «іншими» людьми, а це
відповідно викликає страх і нетерпимість у суспільстві, для якого
раніше подібний досвід не був притаманний.
Дослідники виділяють цілу низку розповсюджених у сучасному світі видів (або проявів) ксенофобії (тобто низку так званих
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«фобій» – суспільних страхів) – етнофобія, гомофобія, антисемітизм, сексизм, ісламофобія, ромофобія тощо.
Розглянемо коротко деякі з них. Найбільш загальним поняттям
є етнофобія – різновид ксенофобії, що виступає у вигляді нетолерантного ставлення до представників інших соціальних груп за
расовою або етнічною ознакою. У багатьох західних країнах
об’єктом етнофобії виступають мігранти та біженці, тобто
представники «інших» країн, зазвичай також «іншого» етнічного
походження. Прояви етнофобії в європейському світі притаманні
майже усім державам, які мають мігрантів чи/та біженців.
Друга половина ХХ ст. характеризується значним напливом
іммігрантів у країни Західної Європи. Спочатку з боку урядів цей
процес стимулювався з огляду на демографічну кризу та відсутність
достатньої кількості робочої сили для післявоєнного відновлення
соціально-економічного життя. Дотримуючись ідей мультикультуралізму та «відкритих дверей», європейська правляча еліта
розвинула і впровадила в життя ідеї економічного лібералізму та
дотримання принципів політкоректності у всіх аспектах стосунків
між європейцями та мігрантами. Однак етнічні меншини в Європі
намагаються зберегти власну культурну ідентичність, відкривають
релігійні центри тощо. На тлі, з одного боку, пропагування мультикультуралізму, а з іншого – боротьби з тероризмом, перед сучасним
суспільством постає низка нових проблем.
Так, мігранти з Африканського континенту у європейських
країнах часто відчувають упереджене ставлення з боку так званого
корінного населення, що проявляється, наприклад, у сегрегації
(африканці зазвичай мешкають у маргінальних, віддалених районах
великих міст, виконують менш престижну роботу і не можуть собі
дозволити вищої освіти) та дискримінації у вигляді нещодавно
прийнятого урядом Франції «Закону про заборону носіння релігійних символів», що не дає змогу мусульманським жінкам носити
традиційне головне вбрання у публічних місцях.
Окрему частину суспільства складають біженці з Сомалі у
Швеції. І хоча шведи активно впроваджують на державному рівні
політику інтеграції біженців та мігрантів (наприклад, деякі робочі
місця обладнані спеціальними кімнатами для здійснення молитви),
мусульмани почувають себе маргінальною спільнотою. З іншого
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боку, європейці, потрапивши до Африки чи Азії, також можуть
відчути етнофобію з боку представників місцевого суспільства.
До цієї ж форми ксенофобії відноситься і расова сегрегація –
практика обмеження людей визначеними територіями проживання
або прикріплення до окремих інституцій (наприклад, школи, церкви)
та будь-яких місць чи видів обслуговування, що призначені для
громадського користування (транспорт, готелі, театри, парки, ігрові
майданчики, ресторани, кімнати відпочинку) на основі расових
ознак. В історії людства таке територіальне обмеження пов’язане зі
злочином апартеїду, що у південній частині Африки проявився у
таких актах як позбавлення членів расової групи права на свободу
особистості і життя (через убивство чи завдання серйозних тілесних
ушкоджень, розумового розладу; зазіхання на свободу чи гідність,
або в результаті застосування катувань, жорстоких, нелюдських чи
принижуючих людську гідність поводження і покарання; через
свавільний арешт і незаконне утримання у в’язницях членів расової
групи чи груп), умисне створення для расової групи таких умов
життя, які розраховані на її повне або часткове фізичне знищення,
будь-яких заходів законодавчого характеру та інших заходів,
розрахованих на те, аби перешкодити участі расової групи у політичному, соціальному, економічному і культурному житті країни
тощо.
Останнім часом дослідники та правозахисники звертають
увагу на такі форми ксенофобії як ісламофобія, ромофобія та
антисемітизм. Зокрема, інколи так звана боротьба з тероризмом (яка
стала актуальною після подій у США 11 вересня 2001 р., терористичних актів у лондонському метро у 2005 р.) набуває відвертого
характеру ісламофобії – страху перед представниками мусульманського віросповідання. Ми знову ж таки вдаємося до спрощених
уявлень – стереотипів. Ще один прояв ксенофобії стосується
поняття антисемітизму – ворожого ставлення до євреїв як етнічної
та релігійної групи. Це може набувати різних форм – від поширення
антисемітської літератури до крайніх проявів ксенофобії, про які
зазначено вище, – геноциду єврейського населення (Голокосту).
Деякі правозахисники та дослідники зазначають, що явище
ромофобії – дискримінації та ворожого ставлення до ромів – це
реалії сучасної Європи. Як зазначають національні та міжнародні
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правозахисні недержавні організації, «спільнота ромів залишається
найбільш уразливою серед усіх національних та етнічних меншин
України». А саме – роми часто потерпають від дискримінації,
стають об’єктом нападів екстремістських угруповань та окремих
осіб, вони є найменш соціально захищеною групою населення і
мають набагато нижчий за решту населення рівень життя.
Ще дві розповсюджені форми ксенофобії стосуються не
етнічного чи національного походження людини, а її ґендерної і
сексуальної належності. Якщо взяти до уваги «іншу» сексуальність
(чи сексуальну ідентичність/орієнтацію) людини, то у суспільстві
може існувати такий вид ксенофобії, як гомофобія – вороже ставлення до гомосексуалів, їхнього стилю життя та культури,
неприйняття людей з «нетрадиційною» сексуальною орієнтацією.
Представники спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні люди) пишаються тим, що Україна – перша з пострадянських
країн, яка у 1991 році декриміналізувала гомосексуальність. Нова
редакція статті 122 Кримінального Кодексу, де покарання за
гомосексуальні стосунки передбачається лише за умов насилля,
стала для ЛГБТ-спільноти «новим етапом». Однак декриміналізація
гомосексуальних відносин сама собою не означає визнання за
гомосексуалами їхніх громадянських прав.
Проблема дискримінації людей за сексуальною ідентичністю
стає дедалі актуальною для українського суспільства. «Усі люди
народжуються рівними у своїй гідності та своїх правах. Сексуальна
орієнтація та ґендерна ідентичність є невід’ємними складовими
особистості кожної людини і не повинні ставати підставою для
дискримінації чи зневаги», – написано у Преамбулі Плану заходів із
протидії в Україні дискримінації на підставі сексуальної орієнтації
та ґендерної ідентичності.
Нетерпиме ставлення до людей іншої статі називають
сексизмом. Сексизм проявляється у так званій дискримінації за ознакою статі (ґендерній). У Законі України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» від 2005 року дається її
визначення – це «дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи
здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і
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чоловіків». Мета цього закону полягає у досягненні «паритетного
становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні
права, надані їм Конституцією і законами України».
Тобто, якщо підсумувати, різні форми ксенофобії стосуються
різних упереджень та страхів у суспільстві стосовно тих чи інших
соціальних груп – чи то представники інших етносів, чи релігій,
статі, сексуальності. Явище ксенофобії є множинним і багатогранним, воно потребує комплексного підходу до свого розв’язання.
Одним з найбільш проблемних аспектів нетерпимого ставлення до «інших» у суспільстві протягом історії людства було явище
расизму та пов’язана з ним дискримінація людей. Расизм – це
усвідомлене чи несвідоме переконання у первинній перевазі однієї
раси над іншою, з якого випливає, що «вища» раса повинна посідати
домінуюче місце та панувати над тими, хто відноситься до «нижчої»
раси. Поняття «расизм» у такому трактуванні передбачає наявність
різних рас (груп людей відповідно до певних природжених характеристик). Натомість колір шкіри – то фактор радше територіальний,
географічний, кліматичний, а не соціальний чи політичний.
У сучасному розвинутому світі неприпустимо, аби зовнішній
вигляд людини був причиною ворожого ставлення до неї. Тому
міжнародні правозахисні організації у ХХ столітті ухвалили низку
документів, де визначили основні поняття щодо расизму та пов’язаного з ним явища расової дискримінації.
Відповідно до Статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію
всіх форм расової дискримінації, поняття расової дискримінації
означає «будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу,
основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного
чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення чи
применшення визнання, використання чи здійснення на рівних
засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного
життя». Отже, у цьому базовому міжнародному визначенні расова
дискримінація трактується більш широко, ніж лише на основі
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кольору шкіри, а передбачає також і національне та етнічне походження.
Оскільки поняття расової дискримінації (та й будь-якої іншої,
зокрема за ознакою статі, віку, стану здоров’я, сексуальності тощо) є
комплексним, то у міжнародних документах виділяють різні її форми. Зокрема, Європейська комісія проти расизму та нетерпимості
визнає дві окремі форми дискримінації – пряму та опосередковану.
Пряма дискримінація – це будь-яке розрізнення, засноване на
таких ознаках як раса, колір шкіри, мова, релігія, громадянство або
країна походження чи етнічне походження, що не має об’єктивного і
розумного виправдання. Тобто, це офіційно закріплені органами
влади рішення, які обмежують права частини населення суспільства
за певною ознакою належності до тієї чи іншої соціальної групи
(наприклад, етнічної меншини). На противагу, непряма дискримінація трапляється тоді, коли явно нейтральний фактор, як то вимога,
відповідність критерію або практична діяльність, не можуть бути
виконані особами, котрих об’єднують за такими ознаками як раса,
мова, релігія, громадянство або етнічне походження, чи створюють
для цих осіб незручні обставини, за винятком ситуації, коли цей
фактор має об’єктивне та розумне виправдання. Наприклад, якщо
при прийомі до навчального закладу обов’язковим документом буде
наявність реєстрації, яку не завжди мають представники ромської
меншини (через їхній спосіб життя, який визначається їхніми
цінностями та культурою), то це означатиме, що існує непряма
дискримінація ромів.
Історія свідчить, що прояви расизму можуть здійснюватися як
з боку цілої держави (на державному рівні у вигляді державної
політики, законодавчих актів), окремих соціальних груп (наприклад,
правлячої еліти суспільства чи відомої в історії расистської
організації Ку-клукс-клан) чи окремих осіб.
«...Націоналізм – термін дуже багатошаровий, смислів в
ньому укладено багато. Націоналізм буває громадянським, етнічним, помірним або радикальним. Якщо звернутися до історії, то
націоналізм відіграв величезну роль у формуванні того світу, в
якому ми живемо. У XIX столітті виник світ, що склався з національних держав, а в столітті XX цей світ остаточно переміг світ
імперій. В націоналізмі як такому нічого спочатку страшного немає,
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але його окремі варіанти можуть приймати і потворну форму. Що
стосується межі між націоналізмом і нацизмом, то нацизм можна
назвати екстремістським тлумаченням націоналізму. Межа між
двома цими поняттями, безумовно, існує, і вона досить жирна, як
грань між будь-яким масовим явищем і його екстремістським
втіленням.
У більшості випадків екстремізм є вираженням поглядів тієї чи
іншої невеликої групи людей. У цій ситуації нас швидше хвилює
питання, як запобігти переходу помірно націоналістично налаштованих людей, іншими словами – патріотів своєї країни (а таких
майже в будь-якій країні світу більшість), в екстремістський табір.
Як не дати їм перетворитися з прихильників патріотизму і національної гордості в екстремістів і нацистів? Сьогодні в Європі велику
роль відіграє благополуччя населення. У міру того, як людина бідніє
і життя заганяє його в кут, негативні емоції і настрої можуть
виливатися в радикальні форми», – зазначає А. Громико.
«Не дивлячись на глобалізацію, держави, як і в XX столітті,
продовжують чинити величезний вплив на громадську думку. Якщо
політична еліта цілеспрямовано підштовхує населення до екстремістських поглядів, а громадянське суспільство недостатньо зріле і
не має «щеплення від нацизму», то в таких державах зростання
радикально налаштованої прошарку населення дуже вірогідний.
Подібна діяльність держави може приводити до дуже сумних
наслідків, що ми бачимо на прикладі Німеччини або Італії в
міжвоєнний період історії»2.
Націоналізм звертається до глибоких психологічних якостей
особистості, відрізняється здатністю рефлексивно і швидко реагувати на зовнішні подразники. Такий вплив на особистість викликає
певну реакцію особистості, що виражається в наступних активних
діях, спрямованих на відстоювання своїх позицій, поглядів.
«Наявність такої болючої рефлексії дозволяє особам, з тих чи інших
причин зацікавленим у загостренні міжнаціональних відносин,
порушувати агресивну реакцію у відповідь, впливаючи на людей не
———————
2

Почему национализм вновь набирает популярность в Европе: он-лайнинтервью А. А. Громыко // Аргументы и факты. 18.04.2014. – URL:
http://www.aif.ru/onlineconf/1392921.
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на рівні свідомості, а на рівні емоцій, переживань, почуттів.
Це приводить їх в стан, коли критичність по відношенню до
власних вчинків значно знижується, що, в свою чергу, створює
сприятливі умови для маніпулювання поведінкою людей і напрямки
збудженої в них агресивності в русло екстремізму і тероризму.
... Процес походження цих руйнівних явищ досить складний, в їх
генезі можна розрізнити ідеологічний, економічний, історичний,
духовний, політичний, психологічний, вікової, релігійний, навіть
гендерний і інші аспекти. Причому набір і поєднання даних взаємодіючих між собою факторів завжди унікальні – в різних географічних, політичних та історичних умовах одні з перерахованих аспектів
можуть відігравати чільну роль, а інші – другорядну або навіть
повністю бути відсутнім. Звідси, до речі, висновок, що єдиного
трафарету вирішення міжетнічних, міжнаціональних, расових конфліктів не існує»3.
Слід підкреслити, що вплив на національні почуття людей
викликає досить стійку реакцію, для нейтралізації якої необхідно
досить тривалий час. Таким чином, виникає можливість використовувати «наведений» потенціал агресії протягом досить тривалого
часу.
Трагічні приклади прояву ксенофобії та шовінізму, на жаль, у
світовій історії не рідкісні. Вони породжують не тільки співчуття до
жертв трагічних подій, а й ненависть до представників нації, яка
вчинила ці злочини. Так, наприклад, масове винищення турками
вірмен в кінці XIX – початку XX ст. залишило глибокий відбиток в
історичній пам’яті вірменського народу і до сих пір позначається на
відносинах Вірменії з Туреччиною і Азербайджаном.
«Націоналізм має здатність згуртовувати представників однієї
національності, яким загрожує реальна, гіпотетична або штучно
створювана, вигадана зацікавленими особами небезпека. Ця обставина дозволяє збирати воєдино агресивність окремих індивідуумів,
створюючи цілком реальну силу, об’єднану єдиними гаслами,
———————
3
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прагненнями і цілями і здатну виплеснути свій потужний заряд
агресивності в тій чи іншій небезпечній для оточуючих формі»4.
Ще понад сто років тому засновник соціальної психології
Гюстав Лебон в роботі «Психологія натовпу» констатував: «Спільність почуттів, ідей, вірувань та інтересів, створена повільними
спадковими накопиченнями, надає психічному складу народу
велику схожість і велику міцність, забезпечуючи йому в той же час
величезну силу»5.
Для розпалювання соціально-політичних конфліктів часто
використовуються націоналістичні організації, які під гаслами
захисту нації, відстоювання прав спільноти маскують загрози
розпалювання міжнаціональної ворожнечі, захоплення влади.
Неодноразові дослідження підтверджують, що явища ксенофобії,
шовінізму особливо потужно проявляються в період соціальноекономічних криз.
Безумовно, націоналізм не завжди і не обов’язково призводить
до гострих проявів екстремізму і тероризму. Соціальний протест,
підживлюється закладеним в націоналізмі зарядом конфронтаційності, може виражатися і в інших формах: колективні заяви,
висування ультиматумів, проведення мітингів, маніфестацій,
пікетувань, звернення до міжнародних організацій і т.д. Шлях, по
якому каталізується почуття національної образи (переваги, ненависті), залежить від багатьох чинників: ступеня гостроти конфлікту,
згуртованості нації, авторитету лідерів національних рухів, значущості стимулу для досягнення декларованої націоналістами ціли,
національно-психологічних особливостей народу та інших.
Політика мультикультуралізму і глобалізації також є однією з
обставин, що загострюють міжнаціональні конфлікти. З метою
полегшення свого існування люди переселяються з однієї країни в
іншу, намагаючись зберегти власну культуру, традиції, в той же час
не прагнучи прийняти нові правила і культуру країни, їх прийняла.
———————
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На стику цих різних позицій і відбувається вирощування конфліктів,
підставою якого є ненависть, нетерпимість до іншої національності.
Ще одним проявом націоналістичних позицій є шовінізм (фр.
сhauvinisme, в англ. версії – джингоїзм (jingoism)) – найбільш
одіозна форма націоналізму, проголошення національної винятковості, протиставлення інтересів однієї етносу (або суперетносу)
інтересам всіх інших етносів, поширення ідей національної
переваги, національної ворожнечі і ненависті. Шовінізм – крайня
форма націоналізму, яка полягає у войовничій проповіді винятковості, «обраності» своєї нації щодо інших, протиставленні її
інтересів інтересам інших народів. Термін «шовінізм» походить від
прізвища персонажа французької комедії «Триколірна кокарда»
(написана братами Коньяр 1831 p.), прототипом якого вважають
солдата наполеонівської армії Ніколя Шовена, урапатріота й
фанатика, який протиставляв себе людям іншої національності і став
відомим своєю зоологічною ненавистю до арабів під час єгипетського походу 1798–1801 pp. Терміном «шовінізм» почали називати
різні вияви національної нетерпимості. Як політичну ідеологію
шовінізм використовують агресивні антидемократичні сили для
розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Особливо широко культивується урядами й політичними партіями під час підготовки до
загарбницьких війн і для виправдання поневолення інших народів.
Так, шовінізм активно культивувався наприк. XIX – на поч. XX ст. в
період загострення боротьби за остаточний переділ світу в
індустріально розвинених державах. Зокрема, англійський шовінізм
дістав з кінця 70-х pp. XIX ст. назву – джингоїзм; у Німеччині
новінізм набув найгострішого вияву в ідеології пангерманізму, а
пізніше – фашизму. У радянській суспільствознавчій літературі був
поширений термін «великодержавний шовінізм» – ідеологія і
політика правлячих верств нації, яка посідає в багатонаціональній
державі панівне (державне) становище. Інші народи в такій державі
зазнають дискримінації. В роки першої світової війни увійшов у
вжиток термін «соціал-шовінізм», яким соціалістиінтернаціоналісти
називали течію в міжнародному соціалістичному русі, представники
якої підтримали воєнні зусилля урядів своїх держав6.
———————
6
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За визначенням тлумачного словника російської мови
Д. Н. Ушакова «Шовінізм – крайній націоналізм, що проповідує
ненависть, презирство до інших народів і розпалює національну
ворожнечу»7.
Особи, що проявляють шовіністичні погляди, вважають себе
винятковими, «вищою кастою», причому це може проявлятися і за
політичною ознакою, і за національною. Але, крім прихильності
поглядам, шовінізм – це і розпалювання націоналістичної ворожнечі
і ворожнечі, тобто цілеспрямовані дії щодо особи або групи осіб.
Дослідники, кажучи про шовінізм, звертають таку увагу на його
сутність, як наступальний, агресивний патріотизм, який проявляється в сліпій прихильності до своєї нації, що заперечує рівноправність націй, держав.
Засновником расової антропології є російський вчений французького походження Йосип Єгорович Деникер (1852–1918), в
1900 р. видав французькою та російською мовами книгу «Людські
раси», де вперше були сформульовані принципи оцінки відмінностей між людськими расами. Він підкреслював: «Расові ознаки
зберігаються з чудовим завзятістю, незважаючи на змішання рас і на
зміни, зумовлені цивілізацією, втратою колишнього мови і т.д.
Змінюється лише співвідношення, в якому та чи інша раса входить
до складу даної етнічної групи»8.
Термін «державний тероризм» був закріплений до середини
80-х рр., Особливо після прийняття на 34-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН резолюції «Заходи щодо запобігання міжнародного
тероризму, який загрожує життю невинних людей або призводить
до їх загибелі, або ставить під загрозу основні волі, і вивчення
корінних причин цих форм тероризму і актів насильства, що
випливають з убогості, безвиході, бід і відчаю і спонукають деяких
людей жертвувати людськими життями, включаючи їх власні, в
прагненні домогтися радикальних змін»9.
———————
7

Мир слов Ушакова. – URL: http://www.mirslovushakova.ru/show_termin/131778
Биологическая основа нордического мировоззрения. Владимир Авдеев.
Интернет-ресурс: «Культурное обозрение». – URL: http://cultoboz.ru/9/1822011-02-11-23-30-27
9
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Документы. –
8
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Міжнародне співтовариство до теперішнього часу не прийшло
хоча б до відносно загальновизнаного визначення поняття цього
злочину. У проектах новітніх документів міжнародного права
запропоновано визначити власне міжнародний тероризм як злочин
проти миру і безпеки людства. При цьому склад даного злочину
визначається як вчинення будь-якого з таких діянь: вчинення,
організація, сприяння здійсненню або заохочення актів проти іншої
держави або потурання вчиненню таких актів, які спрямовані
«проти осіб або власності і які за своїм характером мають на меті
викликати страх у державних діячів , груп осіб або населення в
цілому» (ст. 24 проекту Кодексу злочинів проти миру і безпеки
людства)10.
Визначення тероризму, міжнародного тероризму багатогранно, як і саме явище. Воно включає в себе правовий, політичний і
соціально-економічний контексти. У зв’язку з цим дослідження
поняття здійснюється з різних позицій, в різних науках.
Основним принципом класифікації понять є виділення ознак
явища тероризм. І. І. Карпець ще в кінці 70-х рр. XX століття
оцінював тероризм як міжнародну або внутрішню державну, але має
міжнародний (т. Е. Що охоплює два або більше держави) характер
організаційну та іншу діяльність, спрямовану на створення спеціальних організацій і груп для здійснення вбивств і замаху на вбивства,
нанесення тяжких тілесних ушкоджень, переміщення або утримування людей в якості заручників з метою отримання викупу, насильницького позбавлення людини свободи, пов’язану з наругою над
особистістю, застосуванням тортур, шантажу і т.д. Даний злочин
супроводжується, як правило, руйнуванням і пограбуванням
будівель, житлових приміщень та інших об’єктів11.
Прийнята в 1977 р. Європейська конвенція про боротьбу з
тероризмом в ст. 1 не дає нового поняття, але визначає, що під її дію
———————
URL: http://www.un.org/ru/ga/40/docs/40res.shtml
10
Проект кодексу злочинів проти миру і безпеки людства. – URL: http://legal.
un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf&lang
=EF
11
Карпец И. И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 64–98].
– URL: http://www.lawbook.h12.ru/crimilaw/karpets/cont.shtml
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підпадають: а) злочини, що підпадають під дію Конвенції про
боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, підписаної в
Гаазі 16 грудня 1970 року; б) злочини, що підпадають під дію
Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня
1971 року; в) серйозні злочини, пов’язані з замахом на життя,
фізичну недоторканність або свободу осіб, які користуються міжнародним захистом, включаючи дипломатичних агентів; г) злочини,
пов’язані з викраденням, захопленням заручників або серйозним
незаконним насильницьким утриманням людей; д) злочини, пов’язані із застосуванням бомб, гранат, ракет, автоматичної стрілецької
зброї або вибухових пристроїв, вкладених в листи або посилки,
якщо подібне застосування створює небезпеку для людей; е) замаху
на вчинення одного з вищевказаних злочинів або участь як спільника особи, яка вчиняє такий злочин або замах на його вчинення12.
У визначенні агресії, зафіксованому в Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН № 3314, прийнятої на її XXIX сесії 14 грудня 1974
(36 ст. 3 п. «Д») резолюції як акт агресії називає засилання
«державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних
сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили
проти іншої держави»13.
Д. Б. Левін визначав міжнародний тероризм як «вбивства
дипломатичних представників і взагалі політичних діячів іноземних
держав <...> з метою посилення міжнародної напруженості і
роздування політичних і військових конфліктів»14.
А. Н. Трайнін справедливо підкреслював зв’язок, який існує
між організацією і діяльністю емігрантських збройних банд і актами
міжнародного тероризму: «Це не тільки родинні, але й тісно
пов’язані між собою явища. З лав подібних організацій і банд
———————
12

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. – URL: http://www.unodc.org/tldb/pdf/conv_european_1977_ru.pdf
13
Организация Объединенных Наций. Конвенции и соглашения [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/con-ventions/
aggression.shtml
14
Левин Д. Б. Ответственность государств в современном международном
праве. М., 1966, 152 с.
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виходять терористи, і сам терор є однією з функцій цих організацій»15.
І. І. Карпець розглядає тероризм як злочин міжнародного
характеру особливого виду і дає йому таке визначення: «Тероризм –
це міжнародна або внутрішньодержавна, але має міжнародний
(тобто що охоплює дві і більше держав) характер організаційна та
інша діяльність, спрямована на створення спеціальних організацій і
груп для здійснення вбивств і замаху на вбивство, нанесення
тілесних ушкоджень, застосування насильства і захоплення людей в
якості заручників з метою отримання викупу, насильницького чи
шення людини свободи, сполученого з наругою над особистістю,
застосуванням тортур, шантажу і т.д .; тероризм може супроводжуватися руйнуванням і пограбуванням будівель, житлових приміщень
та інших об’єктів. На думку І. І. Карпеця, мета тероризму –
нанесення шкоди демократичним і прогресивним соціальним перетворенням, власності організацій, установ, приватних осіб;
залякування людей; насильство над ними і фізичне знищення на
догоду реакційним поглядам та ідеології фашистського, расистського, анархістського, шовіністичного або військово-бюрократичного штибу, а також отримання кримінально-злочинними еле
ментами або заступництво їм організаціями, групами, особами матеріальної чи іншої вигоди »16.
Т. Олександрович (Польща) вважає, що «під міжнародним
тероризмом розуміються умисні насильницькі акти, що завдають
шкоди конкретного аспекту міжнародного правопорядку, об’єктом
яких є правовідносини в цілому»17.
На підставі викладеного неважко переконатися, що існуючі
визначення міжнародного тероризму не дають можливості для
повного і чіткого уявлення про нього як про злочинному діянні
особи (групи осіб), що зачіпає межгогударственние відносини.
———————
15

Трайнин А. Н. Терроризм как метод подготовки и провокации войны // Сов.
государство и право. 1952. № 3. С. 34.
16
Карпец И. И. Преступления международного характера. С. 64–98.
17
Александрович Т. Выдача преступников и ее значение в борьбе с международным терроризмом : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 1986. С. 17. –
URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1169050.
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Аналіз дефініцій показує, що більшість дослідників відзначають
особливо небезпечний характер актів міжнародного тероризму для
міждержавних відносин і міжнародного правопорядку18.
Міжнародний тероризм є вчинене в умовах миру між
державами одне з таких діянь: а) незаконне і умисне вчинення
особою (групою осіб) на території держави насильницького акту
щодо користуються захистом, згідно з міжнародним правом,
іноземних державних або міжнародних органів або установ, і / або їх
персоналу, засобів міжнародного транспорту і зв’язку, інших
іноземних або міжнародних об’єктів; б) організоване або заохочене
іноземною державою на території даної держави незаконне і умисне
вчинення особою (групою осіб) насильницького акту щодо національних державних органів, національних політичних і громадських
діячів, населення або інших об’єктів з метою зміни державного і
суспільного ладу, провокації міжнародних конфліктів і війни19.
Різні прояви екстремізму, безліч відмінностей в кожному
конкретному випадку викликають суперечки серед юристів про
принципову можливість правової оцінки цього явища. Одні вчені
ототожнюють екстремізм з тероризмом і насильством, інші
вважають його способом радикального заперечення громадських
норм, заснованим на прихильності крайніх поглядів і дій, треті
трактують його як прихильність крайніх поглядів і заходів, четверті
вважають екстремізм протиправною діяльністю, що завдає або що
може заподіяти істотні шкоду основним засадам конституційного
ладу або конституційним основам міжособистісних відносин20.
«Екстремізм» як узагальнюючий термін був введений в
активний оборот сучасної політики не так давно, тільки в другій
половині ХХ ст. Згідно з визначенням, даним ПАРЄ (Парламентська
Асамблея Ради Європи) в 2003 р, «екстремізм» – це така форма
———————
18

Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991. С. 15–
18. – URL: http://www.docme.ru/doc/175875/terrorizm-i-mezhgosudarstvennyeotnosheniya
19
Ляхов Е. Г. Политика терроризма – политика насилия и агрессии. М., 1987.
С. 40–41.
20
Международный опыт профилактики экстремизма : [учеб. пособие] / В. Л.
Назаров, Е. В. Осипчукова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 248 с.
– URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36586/1/978-5-7996-1656-4_2015.pdf
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політичної діяльності, яка прямо або побічно відкидає принципи
парламентської демократії.
«Ми будемо втягнені в цю війну на
багато років, можливо десятиліть. Ми
повинні мати всі повноваження, нам
потрібно отримати перемогу. Насильство
та екстремізм у будь-якому прояві не
повинні бути в нашому суспільстві, вони
не можуть бути виправдані… Британські
цінності повинні перемогти екстремізм.
Нинішня загроза, яку несуть радикальні
ісламісти, які живуть нібито в рамках
закону, але на ділі поширюють ідеї
тероризму, повинна бути зупинена заради
безпечного
майбутнього
країни...
Необхідно зупиняти діяльність тих медіа,
які закликають або опосередковано
сприяють посиленню екстремістських
настроїв, і дати можливість поліції
зупиняти діяльність організацій, які
підозрюються в екстремізмі…Ісламський
екстремізм
отруює
британське
суспільство! Ми в Британії маємо глибоко
вкорінену
проблему.
Ісламістський
екстремізм отруює наші соціальні зв’язки,
краде нашу молодь, і ми робимо дуже
мало для її вирішення…»
Тереза Мей,
прем’єр-міністр Великобританії
інтервю Daily Telegraph 21
Екстремізм – це політична практика, в основі якої лежать
радикальні ідеї, які заперечують ідейно-інституційні основи даного
суспільно-політичного устрою і закликають до негайного насиль———————
21
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ницької зміни легітимного конституційного ладу. Слід уточнити, що
поняття екстремізму – штучне поняття сучасності, народжене
зіткненням держав з новим комплексом викликів моральнополітичного плану. При цьому держава ще не знає, як адекватно
відреагувати на ці виклики своєї легітимності, починаючи
змішувати різні явища як «екстремізм», «тероризм», «радикалізм».
Суб’єктами екстремістської діяльності звичайно виступають ті
політичні діячі, які не здатні в силу різних причин домагатися своїх
цілей легальними засобами. В силу цього екстремісти широко
використовують практику політичного шантажу чинної влади і
суспільства в цілому, спрямовану на дестаблізацію основ політичного режиму. Основним об’єктивним критерієм віднесення до
області екстремізму є перехід до політичної практики, в якій
реалізуються ті чи інші політичні ідеї. Екстремізм законодавчо і
об’єктивно можна «зафіксувати» тільки тоді, коли крайні форми
політичного мислення переходять в «екстремізм дії» – громадянську
війну, нелегітимне насильство, геноцид, етноцид, порушення прав і
свобод людини, закріплених в конституціях сучасних держав і
нормах міжнародного права, ну і, зрозуміло, терор. Тому політичний
радикалізм стає екстремізмом тільки тоді, коли переходить від слів
до дії. На теоретичному рівні різниці між ними немає.
Екстремістська діяльність може проявлятися в різних сферах. Крім
вищезгаданого тероризму в політичній сфері, це можуть бути також
расизм, шовінізм, релігійна нетерпимість, часто пов’язана з різного
роду фундаменталізмом, тоталітарні культи, правовий нігілізм,
порушення юридичних і образу моральних законів і т.д. Специфіка
філософського тлумачення як екстремізму, так і тероризму, дозволяє
припустити, що якщо під екстремізмом мається на увазі деяка
крайність, то тероризм визначається як крайність крайності, яка
виступає скоріше логічним, ніж об’єктивним роз ством екстремізму.
Найчастіше в повсякденній свідомості не роблять між ними
відмінності, хоча і те й інше співвідносяться як загальне і часткове:
екстремізм утворює своєрідну ідеологічну основу терористичних
дій; а тероризм, в свою чергу, визначається сукупністю крайніх
установок, для досягнення політичних цілей нелегітимним
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способом. Тероризм розглядається як аксіологічна категорія, яка
зачіпає проблеми моралі і моральності22.
У Шанхайській конвенції про боротьбу з тероризмом,
сепаратизмом і екстремізмом під екстремізмом розуміється будь-яке
діяння, спрямоване на насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, на насильницьку зміну конституційного
ладу держави, насильницьке посягання на громадську безпеку, в
тому числі організація в вищевказаних цілях незаконних збройних
формувань і участь в них (п. 3 ст. 1 Шанхайської конвенції)23.
«..Лівому екстремізму протидіє ринкова
економіка, а правому екстремізму –демократія,
тому дискусія з даної теми допоможе підвищити
демократичні стандарти та зверне увагу на
проблеми захисту прав людини…»
Урсула Кох-Лаугвітц,
голова представництва
Фонду Фрідріха Еберта в Україні
Влада України сьогодні визнала існування проблеми ксенофобії та расизму, адже при Кабінеті Міністрів України утворено
Міжвідомчу робочу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічній
та расовій нетерпимості, а у 2009 році прийнятий План заходів із
протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в
українському суспільстві.
Мирне співіснування різних культур збагачує кожне
суспільство, однак може призводити також і до суперечностей та
страхів серед представників певних спільнот. Загалом ксенофобія є
складним явищем, вона базується на низці факторів, як психологічних, історичних, культурних, так і демографічних, політичних,
економічних. Тому її дослідження здійснюється на перетині різних
наукових сфер (психології, історії, філософії та соціології). У вказаному розділі ксенофобія розглядатиметься переважно з точки зору
———————
22

Усупова А. Терроризм как главная угроза современной цивилизации //
Вестн. КАзНУ. Серия Философия. Алматы. 2010. № 2 (35). С 109–112. – URL:
https://articlekz.com/article/8361
23
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) – URL: http://kremlin.ru/supplement/3405
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виникнення і розповсюдження цього явища, зокрема, у сучасному
українському суспільстві.
Українці традиційно вважають себе толерантним народом,
відкритим до національних та соціальних меншин. Контраст до
такої самооцінки становлять соціологічні дослідження та суспільний
розвиток останніх років, які вказують на прямо протилежну
тенденцію. Ступінь суспільної толеранції в Україні, згідно з
наявними дослідженнями, з часу незалежності 1991 р. та після
Помаранчевої революції 2004 р. постійно знижується24.
Схильність до ксенофобії в суспільстві соціологи визначають
за індексом «соціальної дистанції» в колективній свідомості.
Інститут соціології Національної Академії Наук України (НАНУ) та
Київський Міжнародний Інститут Соціології (КМІС) для вимірювання цієї соціальної дистанції з початку 90-х років використовують
шкалу Богардуса – американського соціопсихолога, який розробив
свій метод у 1925 р. для визначення соціальної дистанції між
різними національними, расовими та іншими групами. На основі
відповідей опитаних, в якій ролі (членів родини, друзів, сусідів,
колег по роботі, співгромадян, туристів) вони б сприйняли представників інших національних груп у країні, на 7-значній шкалі
відображається індекс соціальної дистанції: чим вище число, тим
більшою є соціальна дистанція між групами в суспільстві. Соціолог
Наталя Паніна з Інституту соціології НАНУ виводить зі шкали
Богардуса «індекс національної дистанції», який пов’язує шкалу
соціальної дистанції та рівень міжетнічної толерантності. Індекс
низької соціальної дистанції від 1 до 2,5 Паніна оцінює як ідентифікацію з іншими, 3–4 відображає толерантне ставлення до інших,
4–5 – відособленість, 5–6 – ізольованість та 6–7 – ксенофобія.
Дослідження рівня толерантності українського населення Н. Паніною за 1992, 2002 та 2005 рр. свідчить про значне зростання
ізоляційних та ксенофобських настроїв: в 2005 р. три чверті
———————
24

Людина у полікультурному суспільстві: навчально-методичний посібник для
викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором і для студентів
соціогуманітарних спеціальностей/ [Марценюк Т.О., Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.]. – К.: «Інжиніринг», 2010 – 248 с. URL: http://ekmair.ukma.
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населення виявили приховану або відкриту форму ксенофобії (див.
табл. 1)25.
Проведені після 2005 року різноманітними міжнародними і
національними установами моніторинги свідчать про невтішний
факт: рівень толерантності у суспільстві стрімко знижується, а після
початку російської агресії нетерпимість, особливо щодо північного
сусідя, зросла у декілька разів.
Таблиця 1: Рівень міжетнічної толерантності українського
суспільства: динаміка та географічний поділ.

Рівень
міжетнічної
толерантності

Частка населення з відповідним рівнем
толерантності, %
1992
2002
2005
Україна Україна

По всій
Схід Південь Центр Захід
Україні

Толерантність 35.2

9.9

10.4

13.2 11.4

9.0

8.3

Відособленість 5.2
Ізольованість
(прихована
33.3
форма
ксенофобії)
Ксенофобія
(відкрита
6.3
форма)

16.0

14.8

15.9 12.7

11.2

23.3

48.1

49.5

50.7 46.1

55.6

42.0

27.0

25.2

20.1 29.9

24.2

26.4

Хоча метод шкали Богардуса підлягає критиці за те, що він
вимірює в першу чергу рівень інтеграції соціальних груп, а не
рівень ксенофобії, цей метод залишається поки єдиним засобом, що
дозволяє впорядкувати образи соціальних груп в колективному
підсвідомому й прослідкувати динаміку їхніх змін. Дослідження
———————
25
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динаміки ставлення українців до окремих національних груп з 1994
по 2004 рр. демонструє, що східно-слов’янські народи (українці,
росіяни, білоруси) користуються більшим рівнем толерантності, ніж
традиційні меншини (євреї, румуни, поляки). Соціальна дистанція
щодо євреїв від самого початку опитувань була меншою від
соціальної дистанції щодо інших неслов’янських груп і свідчить
про очевидну інтегрованість євреїв в українське суспільство.
Найбільша соціальна дистанція спостерігається щодо ромів та
«нових меншин» з Африки, Азії та Кавказу, яких сприймають як
таких, що не належать до українського суспільства26. Очевидною є
відмінність у ставленні україно- та російськомовного населення: в
період формування української ідентичності, коли українська мова
почала відігравати важливу роль, російськомовні українці
сприймалися як «русифіковані», отже, «чужі», і за рівнем соціальної дистанції перебували посередині між росіянами та україномовними українцями.
Рівень толерантності українського населення залежить від
регіональних, соціо-економічних та демографічних чинників.
Згадане вище дослідження Наталі Паніної свідчить, що мешканці
Західної України в порівнянні з мешканцями Східної України
налаштовані більш антисемітськи. Молоді люди, які, за Паніною,
частіше, ніж представники старшої генерації, вирізняються
ксенофобськими, а особливо антисемітськими настроями, мають
сильні упередження й стосовно інших груп: за результатами
опитування в рамках проекту «Толерантність – шлях до Європи»
65,23% молодих людей вбачають в ромах, 57,42% – в хворих на ВІЛ
СНІД, 39,41% – у гомосексуалах та 20,95% – в африканцях загрозу
для суспільної безпеки.
Паралельно до зростання ворожого ставлення до іноземців
зростає й гомофобія. Вороже ставлення до цих груп має схожі
структурні та суспільно-політичні причини. Європейський Парламент визначає гомофобію як «ірраціональний страх і ненависть до
гомосексуалів та лесбійок, бі- та транссексуалів, що спирається на
———————
26
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упередження» і «ставить її в один ряд з расизмом, ворожим
ставленням до іноземців, антисемітизмом та сексизмом». По відношенню до України гомофобні, як і антисемітські тенденції, більш
поширені в біднішій та традиційнішій Західній Україні; на сході
України, в Криму та Києві сексуальні меншини більше толерують.
Шукаючи причини росту гомофобії та ксенофобії в Україні,
можна наштовхнутися на різні більшою чи меншою мірою
переконливі пояснення. За твердженням соціолога Ірини Кириченко
з Інституту соціології НАНУ причинами зростання ксенофобії та
нетолерантності є, з одного боку, погіршення економічної ситуації в
Україні з часу проголошення незалежності у 1991 р., з іншого –
терористичні акти 11 вересня 2001 спричинили погіршення міжетнічних стосунків та зростання ізоляціоністських настроїв у всьому
світі. Зрештою, Помаранчева революція 2004 р. не лише пожвавила
демократичні та проєвропейські настрої, але, й спричинила
посилення патріотизму та націоналізму в українському суспільстві.
Націоналістичні партії об’єдналися навколо Помаранчевої коаліції і
створили сприятливі умови для поширення в суспільстві правих
ідей. Як бачимо сьогодні, Помаранчева революція не призвела до
зміни політичних еліт і, що ще більш суттєво – не принесла нової
політичної культури відповідальності та орієнтації на суспільство.
Центральні проблеми трансформації в політиці, економіці та
суспільстві не були вирішені, безвідповідальний та націлений лише
на досягнення власної користі політичний стиль панівного класу ще
більше зневірив та дезорієнтував населення, такий розвиток сприяє
пошуку простих пояснень та приписуванню вини комусь іншому.
Хоча рівень ксенофобії в Україні не перевищує показників
інших посттоталітарних країн Центральної та Східної Європи
(Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, прибалтійські держави) і
є нижчим за російський, дослідження свідчать про зростання
соціальної недовіри та відособленості. Особливо негативним є ставлення до нових національних меншин з Азії, Африки та Кавказу.
Представники громадянського суспільства стурбовані проблемою
ксенофобії та гомофобії. Це зростання пов’язують із збільшенням
правопорушень на ґрунті ненависті, яке може мати далеко йдучі
наслідки для соціальної взаємодії суспільства. Невирішені проблеми
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посттоталітарної трансформації призводять до зростання соціальної
дистанції в середині українського суспільства.
Один з відомих дослідників міжетнічних відносин в Україні
соціолог Володимир Паніотто відзначає кілька важливих моментів,
пов’язаних з рівнем соціальної дистанції до різних етнічних груп та
його динамікою. По-перше, він зазначає, що розроблений показник
соціальної дистанції не є абсолютним відповідником ксенофобії, а
радше одним із складових цього явища, адже для вимірювання рівня
ксенофобії й антисемітизму «потрібні спеціальні дослідження». Подруге, на його думку, збільшення рівня соціальної дистанції до
представників етнічних груп за роки незалежності України можна
пояснити як внутрішніми чинниками(численні вибори в країні,
використання під час агітації матеріалів, що направлені на
роз’єднання, а не на консолідацію представників різних
лінгвоетнічних груп; нестабільна політична та соціально-економічна
ситуація, зміна рівня добробуту населення, усе це разом викликає
почуття невпевненості у майбутньому), так і зовнішньою ситуацією
(зокрема, міжнародними подіями, які широко висвітлюються у засобах масової інформації та стають медіа-подіями: наприклад, низка
міжетнічних конфліктів у Чечні, Афганістані, Іраку, адже такі
конфлікти підвищують рівень побоювань і недовіри до представників інших етнічних груп, чи боротьба з тероризмом,що
викликає зростання такого явища, як ісламофобія). По-третє, він
вважає, що існує низка більш постійних чинників, що пояснюють
високі показники індексу ксенофобії: рівень освіти, місце проживання і вік українців. Згідно з даними соціологічних досліджень,
існує зв’язок між цими трьома соціально-демографічними характеристиками респондентів та ставленням до етнічних груп. Якщо
пригадати дослідження дискримінації в Україні та Європейському
Союзі, то у них теж було виявлено подібний зв’язок. Зазвичай
молоді люди є більш «відкритими» до нового досвіду і знання,
більш готовими змінювати свій стиль і спосіб життя, тому рівень
ксенофобії та соціальної дистанції зростає з віком.
Цікавим винятком у цьому випадку є зростання з 1991 р. по
2007 р. в Україні рівня антисемітизму та вікова специфіка проявів
соціальної дистанції до євреїв. Загалом зростання рівня
антисемітизму в Україні тісно пов’язане із загальним зростанням
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рівня ксенофобії. Відсоток опитаних українців, які погоджуються
допустити євреїв у своє близьке соціальне оточення (як членів сім’ї
та друзів), з 1994 по 2007 р. зменшився більш ніж удвічі (від 38% до
17%). Тривожною щодо рівня антисемітизму є така тенденція, що
«за останні 10 років найінтенсивніше зростання рівня антисемітизму
характерне для молоді віком 18–20 років». Цей виняток стосовно
ставлення до євреїв не підпадає під загальне правило – молодші
більш толерантні, – і тому викликає занепокоєння у дослідників.
Паніотто В. припускає, що зростання рівня антисемітизму серед
української молоді можна пояснити чи то антисемітською
діяльністю (видання книг) Міжрегіональної академії управління
персоналом, чи то активізацією антисемітських політичних сил.
Іншою особливістю високих показників індексу ксенофобії є
вплив освіти та інформації та рівень нетерпимості до «інших»
людей. Що вищий рівень освіти респондента, – то нижчим є рівень
ксенофобії. І, нарешті, значення має також розмір населеного
пункту, де проживає респондент: у селі рівень ксенофобії вище, ніж
у місті, що більше місто – то нижчий рівень ксенофобії. Це можна
пояснити досвідом контактів з «іншими» людьми, зі збільшенням
розміру населеного пункту зростає ймовірність наявності контактів
із представниками етнічних меншин.
Вищенаведену специфіку залежності рівня соціальної дистанції та ксенофобії українців від їхнього віку, рівня освіти та розміру
населеного пункту доцільно брати до уваги, перш за все, органам
державної влади, які намагаються впроваджувати політику підвищення рівня толерантності. Як бачимо, до політики подолання
ксенофобії та расизму слід долучати дві ключові інституції – освіту
(навчати дітей на різних рівнях освіти – початковому, середньому,
вищому – з полікультурного суспільства) та засоби масової інформації (які транслюють стереотипи та є розповсюдженим джерелом
вторинної соціалізації, що впливає на виховання підлітків та громадську думку дорослого населення країни).
Мова ворожнечі (англ. «hate speech») у широкому розумінні –
це будь-яке самовираження з елементами заперечення принципу
рівності всіх людей у правах. Мова ворожнечі описує, ієрархічно
зіставляє різноманітні групи людей та оцінює особисті якості
конкретних осіб на підставі їх належності до тієї або іншої групи.
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Таким чином, мова ворожнечі передбачає висновок про «природу»
особи на підставі квазінаукових ідей про об’єктивну «природу»
цивілізацій, культур, рас, етносів та інших груп (наприклад, говориться про іноземців взагалі, мігрантів взагалі чи біженців взагалі).
Такі твердження – яскраві прояви ксенофобії та нетерпимості,
узагальнення, базовані на стереотипах та уявленнях, які часто не
підкріплені особистим досвідом. Якщо лише знайти об’єктивну
інформацію про якісь етнічні спільноти, то можна побачити, що це
помилкові уявлення.
Мова ворожнечі може бути конкретизована у термінах рас,
народів, біологічної спорідненості та каст, країни походження або
наявності громадянства, релігій та переконань, мов, культур і цивілізацій; стану здоров’я, віку, статі та гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, соціального становища, професії та способів заробітку; інтелекту, темпераменту, особливостей поведінки, зовнішнього
вигляду та смаків. Також мова ворожнечі може мати різні прояви і
форми: жорстку форму висловлювань (наприклад, заклики до
насильства чи дискримінації); середню форму висловлювань
(наприклад, публікація висловлювань, які ставлять під сумнів
історичну правду про випадки насильства чи дискримінації, звинувачення певних етнічних груп у негативному впливі на суспільство;
заперечення громадянства тощо); м’яку форму (створення негативного іміджу, цитування ксенофобських висловлювань без коментарю тощо). Незалежно від форми висловлювань, будь-яка мова
ворожнечі – неприпустимий факт, який суперечить базовим принципам прав людини і толерантного ставлення.
Зазвичай увагу привертають факти, коли мову ворожнечі
використовують посадові особи, державні діячі, які, навпаки,
повинні відстоювати та забезпечувати рівні права та можливості для
всіх громадян країни. Тому виділяють окреме визначення – публічна
мова ворожнечі (на противагу так званій приватній, чи побутовій
мові ворожнечі) – це мова ворожнечі, яка виходить від так званих
публічних осіб: посадовців та службовців органів влади, політиків
тощо. Публічною є також мова ворожнечі, вміщена у нормативних
актах, передана чи надрукована за допомогою засобів масової
інформації (у рекламі тощо). Ми можемо не помічати, наскільки
часто мова ворожнечі використовується у вітчизняних засобах
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масової інформації – у газетах, журналах чи на телеканалах.
Експерти з питань ксенофобії зазначають, що найпоширенішим
проявом мови ворожнечі у пресі є вказування етнічної приналежності злочинців у кримінальній хроніці. Як зазначає директор
Інституту Кеннана в Україні Ярослав Пилинський, «так само не
можна подавати однобічні матеріали і про зростання етнічної
злочинності, оскільки це має свої логічні пояснення... матеріали із
заголовками на зразок «Останнім часом з кавказьких країн вигнали
усіх злодіїв в законі та, на жаль, частина з них осіла в Україні»
відразу налаштовують людину на вороже ставлення до тих груп, які
згадуються»27.
Споживачам українських ЗМІ слід обережно ставитися до
інформації, яка містить сумнівні дані (в основі якої – непряма мова
ворожнечі), особливо коли подаються цифри. Ось такий приклад
наводить експерт Максим Буткевич. Журналісти транслюють мову
ворожнечі у формі цитат або інтерв’ю з жодним коментуванням,
таким чином створюється враження, що ця інформація є перевіреною та прийнятною. Буткевич зауважив, що такі твердження, як
«Україна посідає четверте місце за кількістю мігрантів, за даними
ООН», «Нелегальні мігранти заносять до нас екзотичні хвороби»,
через ЗМІ є доволі популярними у суспільстві, хоча подана
інформація не має жодного офіційного підтвердження. Найчастіше
продуцентами мови ворожнечі є нинішні та колишні представники
Міністерства внутрішніх справ, а також посадовці інших силових
структур. Подібні випадки найчастіше ретранслювалися профільними виданнями чи телепрограмами.
Окрім мови ворожнечі, існує ще одне поняття, символи та
знаки ворожнечі («hate symbols») – це графічні символи, малюнки,
цифрові комбінації, абревіатури, які розміщені в публічному
просторі (на стінах будинків, одязі тощо) і покликані пропагувати
нетолерантне ставлення до представників певних соціальних груп,
———————
27

Людина у полікультурному суспільстві: навчально-методичний посібник для
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розпалювати ворожнечу у суспільстві. Як вважають експерти з
питань прав людини, для викладачів, журналістів, представників
правоохоронних органів важливо вміти розпізнавати символи
ворожнечі, для того, щоб вчасно реагувати на те, що відбувається у
нашому середовищі, і попередити поширення неофашистської
ідеології у суспільстві.
Таким чином, прояви ксенофобії можуть бути як у формі
висловлювань, так і надписів, мета яких – пропагування нетерпимості до представників етнічних груп. Правова держава повинна
відповідним чином реагувати на ксенофобні прояви, протидіяти
їхньому виникненню та розповсюдженню. Свідомі громадяни, зі
свого боку, також зобов’язані попереджати поширення ксенофобних
проявів у суспільстві, зокрема, не допускати мови ворожнечі у своїй
спільноті, вилучати символи ворожнечі тощо.
У рейтингу країн, які піддаються загрозі тероризму Україна
посіла 51-ше місце серед 162 країн. Росія займає в цьому рейтингу
11-те місце, Білорусь – 53-тє, а найбезпечнішими із сусідів України
визнані Польща, Словаччина і Румунія.
«З кожним роком на заході все більше і
більше людей ототожнює арабський світ
передусім з тероризмом та радикалізмом. Без
розвитку та спільної праці всіх держав, арабський
світ сам буде розчавлений екстремістами…
Потрібно задати собі питання: Звідки беруться ці
брутальні радикали та ті, хто є їх прихильниками?
Відповідь напрошується сама: з класів, в яких не
думають, з суспільства в якому чверть є безробітними та шанси на соціальний підйом дуже
низькі…Не важко зрозуміти, що на цьому тлі,
молоді люди повертають в інший бік…Треба
боротися з екстремізмом шляхом освіти та
просвітництва усіх верств суспільства…»
Ранія, Королева Йорданії,
медіа-саміт в Абу-Дабі28
———————
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Тема 1.2. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості
у структурах громадянського суспільства
Ключові слова: злочини на грунті ненависті, акції «прямої дії»,
нетерпимість, екстремісти, скінхеди, націоналісти.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства
надзвичайно гостро постала проблема етнонаціональних відносин.
Сучасна глобалізація, до якої долучилася й Україна не виключає
економічного, соціального та культурного різноманіття її регіонів та
народів. Проведений в 2001 році Всеукраїнський перепис населення
показав, що Україна належить до поліетнічних країн29. Згідно з
документом, на її території проживають представники понад 130
національностей та народностей, з них 22,2 % становлять
національні меншини. До найчисленніших меншин входять –
етнічні росіяни (8,3 млн. осіб), білоруси (245 тис. осіб), молдавани
(258 тисяч), кримські татари (248 тисяч), болгари (204 тисячі),
угорці (156 тисяч), румуни (150 тисяч), поляки (144 тисячі), євреї
(103 тисячі), вірмени (100 тисяч), греки (91 тисяча), татари (73
тисячі), роми (47 тисяч), азербайджанці (45 тисяч), грузини (34
тисячі)30. Вони мають різні матеріальні та духовні культури, а також
традиції що протягом значного періоду формувалися на території
України, тому певною мірою їх можна вважати корінними
народами. Однак багато іноземних громадян тимчасово перебу———————
29

Відповідно до перепису населення 2001 року, який був першим (та поки що
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вають на території України. Згідно з даними УВКБ ООН в 2008 році
близько 277 біженців перебували на території країни. Переважна
більшість з них – вихідці з Афганістану, країн колишнього Радянського Союзу та Африки. Більшість з них мешкають в місті Києві,
Київській обл., Харкові та Одесі. Сьогодні ставлення до іноземців
різне: від почуття глибокої підозри до кольорових біженців та
іммігрантів, до більш–менш терпимого ставлення до «білих»
біженців. Не кажучи вже про етнічних іммігрантів. Упереджене
ставлення як до легальних (шукачів притулку і тимчасових
біженців), так і, особливо, до «нелегалів–транзитників» породжує
злочини на підставі ненависті. Могутньою та руйнівною формою
упередження є расизм – дискримінація особистостей, суспільних
груп або частин населення, або ж груп людей, політика переслідувань, принижень, насильства, нагнітання ворожнечі та
неприязню, завдання шкоди за ознакою кольору шкіри, етнічною,
релігійною бо національною приналежністю. Причиною виникнення
таких поглядів є ксенофобія. – хворобливий стан, який виявляється
у нав’язливому страху стосовно чужинців та чогось «чужого»,
іноземного. Расизм виникає під впливом різноманітних факторів:
економічних, історичних, соціальних, культурних та психологічних.
У Доповненні 1981 р. до Декларації ЮНЕСКО «Про раси та расові
забобони» расизм визначається як найбільш розповсюджена зброя в
руках деяких груп, які намагаються затвердити свою економічну та
політичну владу». Також в документі стверджується, що расизм
полягає в «запереченні за деякими народами їх історії та невизнанні
їх внеска в прогрес людства». Експерти із США відзначили, що його
прояви в Україні є меншими, ніж в інших посттоталітарних країнах,
а ситуація в Україні менш загрозливою, на відміну від Росії,
Румунії, Польщі, Угорщини чи Словаччини. Це пояснюється тим,
що більшість випадків обмежувалися тільки словесними образами та
антисемітськими малюнками або графіті, вандалізмом, але не мали
насильницького характеру. Проте міжнародні експерти відмічають
кілька негативних тенденцій міжнаціональних відносин в
українському суспільстві: збільшення кількості злочинів на підставі
расової, етнічної та релігійної ненависті; мігрантофобія в суспільній
відомості, що підсилюється неграмотними та подекуди абсурдними
повідомленнями в ЗМІ та заявами чиновників. Але ні один з цих
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чинників поки що не становить реальної загрози для національної
безпеки країни, та все ж кількість жертв расизму та ксенофобії
зростає. Нерідко траплялися випадки насильства та вбивств росіян,
євреїв, кримських татар, ромів та іммігрантів з Кавказу, Азії й
Африки. Першим резонансним проявом ксенофобії став випадок в
липні 2001 р., коли у Вінниці поблизу власного помешкання було
забито на смерть біженця з Руанди. За даними моніторингу
Конгресу національних общин України та Центру громадських
свобод, в 2008 р. в результаті нападів на підставі ненависті в Україні
постраждали 83 людини (4 було вбито). Влютому 2008 р. на
Глобальному форумі протидії антисемітизму та расизму в Єрусалимі
Україну звинуватили в сильних проявах ксенофобії, расової нетерпимості та антисемітизму. Однак це не стало на заваді злочинності,
в січні 2009 р. було зафіксоване що одне вбивство на підставі
ненависті. Водночас згідно з даними Міністерства внутрішніх справ
України в 2007 р. кількість іноземців, проти яких вчинено злочини,
сягає 1203 особи, з них 100 особи загинули). Тоді , як в 2008 році
кількість постраждалих іноземців була 1294 особи, але кількість
загиблих в результаті скоєного майже не змінилася – 92 особи.
Найбільш тяжка обстановка в цьому напрямку продовжує залишатися в місті Києві та Одеській області. Ксенофобія набуває масового
характеру та різноманітних форм, наприклад, етнофобій (кавказофобія, антисемітизм, русофобія, циганофобія тощо), релігійних фобій
або по відношенню до різних соціальних груп (ісламофобія, мігрантофобія). Ксенофобія та расизм не є проблемою для етносів, що
традиційно проживали протягом віків на території України. Однак і
тут є винятки. До уразливих етнічних груп належать цигани. Вони
досить часто стають об’єктами дискримінації та злочинів на підставі
ненависті. Щодо цієї етнічної групи в суспільстві давно сформувалися негативні стереотипи і уявлення як про націю крадіїв та наркоторгівців. Досить часто правоохоронні органи проводять профілактичні роботи з ромами, що дуже часто переростає в дискримінацію.
Іншу уразливу етнічну групу становлять євреї. Представники цього
етносу також стають жертвами нападів та дифамації в ЗМІ.
Антисемітські акції «прямої дії» притаманні великим індустріальним містам з великими єврейськими громадами – найбільше у Києві,
Одесі, Дніпрі, Харкові, Житомирі. Антисемітські акції «прямої дії»
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найчастіше скоюють люди молодого віку (18-25 років), мають
груповий та організований характер. Насамперед йдеться про
скінхедів. Проте в Україні «скінхедський» рух не має масового
характеру, оскільки притаманна йому різноідеологійність течій
(прихильники неонацизму , проросійські угруповання та радикальні
українські) не сприяє їх консолідації. Ініціаторами антисемітських
виявів, окрім скінхедів, є активісти нерелігійних груп, організації
праворадикального спрямування, іноземні студенти – мусульмани,
що навчаються в українських вищих навчальних закладах. Дещо
інша ситуація з представниками «нових меншин» – мігрантами та
біженцями з країни Африки, Центральної та Південно-Східної Азії,
Близького Сходу, кавказьких республік Російської Федерації,
держав Закавказзя та Латинської Америки. Жертвами нападів в
основному стають «кольорові» студенти. Тож дані досліджень та
моніторингів переконують в існуванні на території України такого
явища як «расизм». Тенденції зростання злочинів ненависті
заставляють задуматися над тим, що сприяє таким негативним
процесам. Відповідно державні інститути боротьби з расизмом
дискримінацією повинні розробити стратегію боротьби з расизмом
стосовно іноземних громадян та етносів, які традиційно проживають
на території України, скільки держава ризикує втратити імідж
країни, яка забезпечує високий рівень міжетнічної та міжконфесійної толерантності, також свободи світогляду і віросповідання.
Ще більш радикальним, ніж мова ворожнечі, проявом
ксенофобії у суспільстві є позбавлення людей життя лише,
наприклад, через колір їхньої шкіри, тобто відповідно до певної
ознаки приналежності до етнічної групи. Злочини з подібним
мотивом називають злочинами на ґрунті ненависті та визначають як
«будь-який злочин, включаючи злочини проти приватних осіб або
майна, у яких потерпілий, об’єкт або мета злочину, обрані з причини
їхнього реального або гаданого зв’язку, належності, підтримки або
членства у будь-якій групі. Віднесення до такої групи може
базуватися на загальній характеристиці її членів, такої, як дійсна або
гадана належність до раси, національної або етнічної групи, мова,
колір шкіри, релігія, стать, вік, фізична або розумова вада, сексуальна орієнтація або інші подібні фактори». «Злочини ненависті»
(«hate crime») – злочини, в основі яких є приналежність потерплого

50

Модуль 1. Ксенофобія, расизм та екстремізм в суспільстві

до іншої (ніж біла) раси. Цей термін був придуманий американськими журналістами для визначення ксенофобських кримінальних
дій. Поняття вперше з’явилося в США у 1985 році, в публікації
«Hate Crime Statistics» (Джон Коринс, Барбара Кенелі та Маріо
Бьяджі). З 90-х років термін «hate сrime» отримав правовий характер
в ряді європейських країн. Дж. Джейкоб і К. Потттер в книзі «Hate
Crimes. Criminal Law and Identity Politics» підкреслюють, що
злочини ненависті – перш за все «злочини, що породжені упередженнями і стереотипами щодо осіб іншої раси, нації, кольору шкіри,
релігії, сексуальної орієнтації». В українському законодавстві такого
чіткого поняття немає, однак визначення цього типу злочинів
правоохоронці та правозахисники виводять з диспозиції ст. 161 КК
України: «расизм – порушення рівноправності громадян залежно від
їх расової, національної належності або ставлення до релігії, під
яким розуміються умисні дії, спрямовані на розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на
приниження національної честі та гідності або образа почуттів
громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також
пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи
непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками». Діями, що спрямовані на
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі можуть
бути публічні виступи, розповсюдження матеріалів у ЗМІ, їх
поширення через комунікаційні канали, якими винний чи злочинець
виявляє своє негативне ставлення, огиду, неприязнь, ворожість до
певних етнічних, релігійних чи расових груп, з метою викликати
подібне ставлення в інших осіб. При цьому не має значення, чи
вдалося досягнути винному своєї мети. Пряме чи непряме
обмеження прав громадян стосується будь–яких прав громадян,
якими вони наділені Конституцією України та законами України.
Європейська комісія проти расизму та нетерпимості в вересні
2017 року в своїй п’ятій доповіді по Україні відмітила що до підстав
для захисту людської гідності і почуттів до законодавства не були
включені раса, колір шкіри, етнічне походження і мова.
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Згідно з висновками «Міжнародної Амністії», расово вмотивовані злочини, які підпадають під визначення «злочинів на ґрунті
ненависті», є найбільш підступними проявами нетерпимості та
дискримінації. Хоча Організація із безпеки і співробітництва у
Європі (ОБСЄ) вперше офіційно використала термін «злочин на
ґрунті ненависті» у 2003 р., ще у 1991 р. члени ОБСЄ ухвалили цю
концепцію на зустрічі у Женеві, де було висловлено стурбованість
існуванням злочинів, підґрунтям для яких є упередження, дискримінація, ворожість. Зокрема, «Міжнародна Амністія» пояснює, що в
Україні немає точних статистичних даних про кількість вчинених
злочинів на расовому ґрунті. Цьому є багато причин. Міністерство
закордонних справ пояснює, що неможливо вести записи про
етнічне походження потерпілих від злочинів, бо це суперечить
Статті 24 Конституції (право на недискримінацію за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань).
Статті 161 та 67 Кримінального Кодексу України, які дозволяють
визнати расистські мотиви злочинів, рідко застосовуються. Співробітники міліції в Україні часто не кваліфікують злочини як такі, що
вчинені на ґрунті расизму, міліція та інші правоохоронні органи не
ведуть записів повідомлень про расистські випадки.
Українські офіційні особи часто вказують на високий рівень
расистських злочинів, про які повідомляється у Західній Європі, як
доказ того, що стан цієї проблеми там гірший, ніж в Україні.
Натомість, в Україні не здійснюється статистичний збір расистських
випадків. Департамент із питань етнічних злочинів (частина структури Міністерства внутрішніх справ) надав «Міжнародній Амністії»
статистичні дані про кількість злочинів проти іноземців, що не
вказують на їхню мотивацію, тобто не відповідають критеріям
злочинів на ґрунті ненависті. Аби мати змогу визначити масштаб
цієї проблеми та знайти її рішення, дуже важливо проводити
моніторинг та вести точні записи всіх випадків злочинності на
ґрунті расизму по всій Україні. Таку інформацію необхідно доводити до відома всіх урядових департаментів, неурядових організацій
та широкої громадськості.
Згідно з повідомленнями Конгресу національних громад
України, часті напади на ґрунті ненависті почалися з жовтня
2006 року. Якщо у 2006 році зафіксовано 14 випадків фізичних
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нападів, мотивованих ненавистю, то у 2007 році їх було вже більш
ніж уп’ятеро більше – аж 88. На думку експертів Конгресу
національних громад України, це тільки верхівка айсберга, оскільки
фіксувалися лише випадки, які потрапили до публічної сфери, коли
був наявний расистський характер злочинів.
Серйозною проблемою стають расистські прояви проти
іноземних студентів. Потенційно ця проблема може серйозно
нашкодити як міжнародній репутації України, так і її економіці. В
Україні навчається близько 40 тис.студентів з-за кордону.
Найбільше приїздять навчатися з Ірану, Сирії, Туреччини, Китаю,
Індії та інших країн Азії та Африки. Іноземні студенти приносять
вищим навчальним закладам більш ніж 70 млн. євро на рік (згідно з
даними 2006 р.), таким чином, на 11% фінансуючи систему вищої
освіти нашої держави.
Україна не може вважатися демократичною державою, де
поважаються права людини, коли закриватиме очі на зростання
серед її громадян нетерпимості до представників етнічних груп, що
відбувається протягом останніх п’яти років. Поширення ксенофобних проявів (мови та символів ворожнечі, злочинів на ґрунті
ненависті) потрібно зупиняти чи (що було б ідеально) навіть попереджати. Для цього важливо мати експертні прозорі статистичні
дані щодо розповсюдження ксенофобних проявів в українському
суспільстві. Органи державної влади повинні нести відповідальність
за публічні прояви мови ворожнечі у засобах масової інформації31.
До 2005 року рівень ксенофобії в Україні залишався порівняно
невисоким і не перевищував її рівень в інших посттоталітарних
країнах. Зокрема, рівень ксенофобії був меншим, ніж в інших
країнах Центральної та Східної Європи (Болгарії, Румунії, Польщі,
Угорщині, Чехії, Словаччини, балканських країнах), і значно
меншим, ніж у Росії. Але з 2005 року активізувалися молодіжні
———————
31

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf

Тема 1.2. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості

53

неформальні об’єднання, діяльність яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної ворожнечі.
Ці войовничо й агресивно налаштовані молоді люди, які часто
використовували нацистську символіку, нападали на людей
неслов’янської зовнішності, як мешканців України, так і іноземців,
зокрема, вихідців з Азії, Африки, Близького Сходу, Кавказу –
іноземних студентів, шукачів притулку, біженців та іммігрантів,
бізнесменів, туристів. Окрім того, жертвами нападів стали також
декілька працівників посольств та представництва ООН, а також
члени їхніх родин.
Окрім того, дослідники намагаються визначити причини
зростання рівня ксенофобії та нетерпимості в українському
суспільстві. Наталя Беліцер (з Інституту демократії ім. П. Орлика) і
Сергій Герасимчук (із Групи стратегічних та безпекових студій)
критикують поширене уявлення про те, що економічні труднощі та
низькі стандарти життя викликають у людей відчуття нетерпимості
до «інших»32. Це пояснення виглядає недоречним з огляду на те, що
«після 2000 р. на зміну системному колапсу пострадянської економіки прийшло... економічне зростання, і добробут населення
покращився. Тому шукати можливі причини треба у сферах, що
відмінні від чисто економічних»33.
Проаналізувавши думки різних дослідників нетолерантності та
ксенофобії в Україні, доцільно виділити такі основні причини
поширення нетерпимості в українському суспільстві: укорінені
стереотипи у масовій свідомості населення, часто підкріплені
безвідповідальними засобами масової інформації (зокрема, міф про
можливе захоплення робочих місць іноземцями та подальше
зростання конкуренції на ринку праці); пасивна, а найчастіше і
негативна роль ЗМІ у процесі формування громадської думки щодо
———————
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іноземних громадян, які перебувають на території України; загальне
падіння рівня культури та утворення негативної стереотипізації
свідомості основної маси населення країни; слабка інтеграція
іноземців у місцеві громади, що спричиняє побоювання та ізоляцію
з боку корінного населення; політичний фактор (вплив із-за кордону
та внутрішні політичні ігри); дедалі більша політизація проблем
етнічних груп, особливо активно використовуваних під час виборчих кампаній; активізація діяльності шовіністичних (неонацистських) організацій; відсутність чіткої державної позиції щодо
визнання факту існування ксенофобних та расистських настроїв, що
переростають в організовані форми насильницьких дій; зростання
уваги до вказаної проблеми з боку певних громадських організацій,
які здійснюють ретельніший моніторинг ксенофобських проявів в
українському суспільстві, ніж органи державної влади чи будь-хто
раніше.
Експерти правозахисних організацій у Комплексному дослідженні стану прав людини в Україні «Права людини в Україні-2008»
зазначають: «Одна з причин неадекватної реакції правоохоронних
органів і держави в цілому на расистські та ксенофобні дії –
відсутність скарг від жертв расистських нападів, які не сподіваються
отримати реальний захист. Інша причина – невдале, на нашу думку,
формулювання складу злочину, яке у багатьох випадках серйозно
утруднює доведення вини».
Тобто, для розв’язання проблеми ксенофобії та расизму в
українському суспільстві слід комплексно залучати політичні
інституції (зокрема, органи державної влади), інституції освіти і
науки (з просвітницькою і дослідницькою метою), громадянське
суспільство (недержавні організації, які працюють у сфері прав
людини і розбудови громадянського суспільства), засоби масової
інформації, які формують ставлення до цієї проблематики. Всі
громадяни також несуть відповідальність за поширення нетерпимості до представників етнічних груп, адже вони поширюють
стереотипи, які існують у суспільстві та транслюються засобами
масової інформації, не завжди готові чітко висловлювати свою
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позицію щодо ксенофобних проявів у суспільстві, свідками яких
стають, та попереджати такі прояви34.
Стаття 161 Кримінального кодексу України передбачає
покарання за розпалювання національної, расової чи релігійної
ненависті, поєднане з насильством. Стаття 178 передбачає
покарання за пошкодження релігійних споруд чи культових
будинків. Кримінальний кодекс також указує обставини, що
обтяжують покарання за певні насильницькі злочини, поєднані на
ґрунті расової, національної або релігійної нетерпимості, а стаття
67(1)(3) передбачає суворіше покарання за будь-який інший злочин,
вчинений на цьому самому ґрунті. У кримінальному законодавстві
немає прямого посилання на злочини, вчинені на ґрунті
гомо/трансфобії.
В своїй четвертій доповіді ЄКРН наполегливо рекомендувала
органам влади активізувати зусилля для протидії насильницьким
злочинам на ґрунті расизму по всій країні шляхом ефективного
покарання за такі злочини. Спеціальні положення Кримінального
кодексу про розпалювання ненависті та насильство, застосовуються
рідко та з низькою часткою обвинувальних вироків 35.
Судячи з усього, найчастіше жертвами насильства з расистських мотивів стають роми. Наприклад, у лютому 2014 року група в
складі приблизно 15 осіб напала на чотири домогосподарства ромів
у Коростені, а в квітні 2014 року в Черкасах підпалено будинок
ромської родини. Як уже сказано вище, в серпні 2016 року в
Лощинівці відбулося заворушення, під час якого місцеві жителі
пограбували та спалили декілька домогосподарств ромів. Понад 300
осіб узяло участь в актах насильства, що призвели до пошкодження
майна без завдання тілесних ушкоджень. Сім ромських родин, у
тому числі 17 дітей, втекли з села після того, як сільська рада
ухвалила їх виселити. ЄКРН зазначає, що центральні органи влади
———————
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відреагували відкриттям кримінального розслідування за фактом
примусового виселення та завдання матеріальної шкоди36.
Єврейські організації вважають рівень насильства щодо євреїв
в Україні дуже низьким. Однак 2015 року в Харкові зареєстровано
один жорстокий напад на лікаря-єврея, під час якого нападник
викрикував «Жидівська мордо, забирайся геть із міста та країни». За
перші дев’ять місяців 2016 року мали місце 16 випадків вандалізму
на ґрунті антисемітизму, що трохи більше, ніж за той самий час
2014-го. Зображення свастики далі з’являлися в Києві та інших
містах. Неодноразово зазнавав вандалізму пам’ятник жертвам
Голокосту в Бабиному Яру в Києві; зокрема, 2015 року було шість
таких випадків. у березні 2016 року на будівлі синагоги в Черкасах
з’явився напис «Смерть жидам». Вінок, що його ізраїльський
міністр поклав жертвам Голокосту в Бабиному Яру, було спалено.
У червні 2015 року група осіб в складі приблизно 30 озброєних ножами та палицями молодиків у балаклавах напала на іноземних студентів у Харкові. Нападники поранили дев’ятьох студентів,
шестеро з яких було госпіталізовано. За свідченнями очевидців,
нападники обрали саме цих жертв через те, що вони «виглядали як
іноземці». При цьому були присутні працівники правоохоронних
органів, але вони не намагалися зупинити нападників. Пізніше вони
затримали п’ятеро осіб за звинуваченням у хуліганстві, замаху на
вбивство та розбійному нападі. Органи влади заявили, що немає
підстав непокоїтися про безпеку іноземних студентів, оскільки такі
злочини на ґрунті нетерпимості, є рідким явищем.
У 2014 та 2015 роках організації ЛҐБТ зареєстрували значне
зростання тяжкого насильства щодо ЛҐБТ осіб, їхніх заходів та
майна, в деяких випадках із застосуванням зброї та вибухівки. За
їхніми даними, мали місце, зокрема, шість убивств, 32 випадки
насильства та шість нападів на заходи або місця проведення заходів.
У червні 2015 року під час Маршу рівності в Києві організовані
———————
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групи ультраправих націоналістів напали на учасників та поліцію,
застосувавши вибухівку. П’ятеро працівників поліції було поранено,
а дев’ятеро учасників – спіймано та побито. Мер Києва засудив такі
дії та пообіцяв, що винуватців буде суворо покарано.
В червні 2016 року з огляду на анонсоване проведення прайду
з’явилися заклики до насильства. Представник «Правого сектора»
попередив у Фейсбуку, що буде «криваве місиво». Голова Організації українських націоналістів заявив, що його організація має всі
підстави вдатися до насильства з метою не допустити, щоби
«збоченці» проводили марш. Для попередження сутичок поліцією
задіяно 6 500 працівників37.

Тема 1.3. Офіційне реагування влади на прояви ксенофобії,
расизму і нетерпимості
Ключові слова: антидискримінаційне законодавство, реформа
поліції, Національна стратегія у сфері прав людини.
Україна є стороною багатьох міжнародних конвенцій, що
стосуються захисту прав людини. Серед них підписана та
ратифікована Україною і Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації. Стаття 2(1)(d) якої говорить, що: кожна
Держава-учасниця зобов’язується заохочувати в належних випадках
об’єднавчі багаторасові організації та об’єднавчий рух, так само як і
інші заходи, спрямовані на знищення расових бар’єрів, і не підтримувати ті з них, які сприяють поглибленню расового роз’єднання.
Стаття 4 Конвенції вимагає, крім іншого: <держави –
учасниці> оголошують злочином, що карається за законом, всяке
поширення ідей, основаних на расовій перевазі або ненависті, всяке
підбурювання до расової дискримінації, а також усі акти насильства
або підбурювання до таких актів, спрямованих проти будь-якої раси
чи групи осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження, а
———————
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також подання будь-якої допомоги для проведення расистської
діяльності, включаючи її фінансування.
Таким чином, згідно з міжнародними зобов’язанннями, Україна повинна не тільки намагатися боротися із проявами расової
дискримінації, але й розробити для цього відповідні законодавчі
норми. Комітет з ліквідації расової дискримінації (надалі Комітет)
при розгляді періодичної доповіді України ще у 2006 р. і зауважував
недоліки українського законодавства, які перешкоджають ефективній протидії расовій дискримінації. Комітет також вітав наміри
України розробити нові закони та створити ефективний антидискримінаційний закон, проект якого у 2006 р. Україна надавала в Комітет
для розгляду. Комітет надав, крім іншого, таку рекомендацію:
Комітет рекомендує країні-учасниці продовжити роботу над
всебічним Анти-дискримінаційним законом, який також ураховував
би заборону непрямої дискримінації згідно із статтею 1 Конвенції38.
Комітет закликає країну-учасницю розглянути можливість відмови
від жорсткої необхідності доведення зловмисної поведінки, що
міститься в статті 161 ККУ, з метою її ефективного застосування.
Комітет також вимагає від країни-учасниці розглянути можливість
розширення трактування статті 161 так, щоб урахувати випадки,
коли жертвами стають не громадяни України. Комітет закликає
країну-учасницю забезпечити ефективне застосування усіх наявних
правових механізмів для викоренення расової дискримінації та
надати інформацію про використання українськими судами законодавства про заборону расової дискримінацій, а зокрема статті 161, у
наступному періодичному звіті.
На жаль, до сьогодні Україна так і не виконала цієї рекомендації Комітету, що не завадило державі надати наступний періодичний звіт та зазначити в ньому в частині про законодавство, що
наявні стаття 24 Конституції, статті 161 ККУ є достатніми для
ефективної боротьби із расовою дискримінацією. У відповідь на
———————
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рекомендації Комітету з приводу запровадження комплексного
анти-дискримінаційного законодавства, у звіті надано таку відповідь: планом виконання рекомендацій по відношенню до покращення ситуації в сфері забезпечення прав людини в Україні,
наданих під час проходження процедури Універсального періодичного огляду Ради ООН, передбачено в майбутньому розробити
законопроект з боротьби із усіма формами дискримінації та створити політику інституційних механізмів боротьби з усіма формами
дискримінації. Завдання боротьби із ксенофобією та дискримінацією
включені до основної діяльності органів державної влади та
місцевого самоуправління.
З якої видно, що хоча права людини начебто і є пріоритетом
для держави, однак займатися ними поки що немає кому та ніколи, –
адже строк у майже 5 років, впродовж яких анти-дискримінаційне
законодавство є «пріоритетом, який розробляється і включений до
основної діяльності органів державної влади та місцевого самоуправління», – не такий вже і великий39.
За цей час було додано декілька змін до наступних нормативних актів: Кодекс Адміністративного Судочинства, Трудовий
Кодекс, Закон «Про міліцію», Закон «Про статус іноземців та осіб
без громадянства» та деякі інші. І хоча стаття 24 Конституції
України оголошує усіх громадян рівними в конституційних правах
та свободах та перед законом, її практичне пряме застосування
залишається неможливим. Адже для цього потрібне використання
додаткового законодавчого визначення того, що є дискримінацією
відповідно до внутрішніх та міжнародних стандартів прав людини,
чого бракує в українському законодавстві. Так само, як бракує
встановленої процедури подання таких скарг та спеціального
моніторингового органу, який би їх розглядав.
На сьогодні Кримінальний Кодекс України є єдиним актом в
українській правовій системі, який забороняє дискримінацію. Було
———————
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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внесені зміни до ККУ, які повинні були покращити можливість його
практичного застосування; поміж іншим, було змінено формулювання статті 161 ККУ та внесено зміни до деяких інших статей: так
наприклад, статті 115, 121, 122 та деякі інші, тепер містять
формулювання «з мотивів расової, національної чи релігійної
нетерпимості» в якості обтяжуючої обставини. І хоча ці зміни до
законодавства можна вважати позитивним зрушенням, – вони все ж
не є достатніми для ефективного розслідування та переслідування за
злочини на ґрунті ненависті. Наразі досі не зроблено жодного кроку
для виконання міжнародних стандартів в сфері прав людини та
заборони дискримінації, не забезпечено адекватного захисту для
жертв та груп ризику. Органи державної влади, як у своїй діяльності, так і у бездіяльності, загалом не зважають на рекомендації та
поради правозахисних організацій та експертів, як українських, так і
міжнародних.
Кримінальний кодекс не передбачає відповідальності за розпалювання ненависті на ґрунті гомо/трансфобії, а в Законі України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» не
зазначено таких мотивів , як сексуальна орієнтація або ґендерна
ідентичність. Спеціальні положення щодо злочинів, вчинених на
ґрунті расової нетерпимості (мова ненависті та насильство на ґрунті
ненависті), застосовуються рідко, а частка обвинувальних вироків є
низькою. Найчастіше насильство з расистських мотивів спрямоване
на ромів. У 2014 та 2015 роках стало більше тяжкого насильства
проти ЛҐБТ, у деяких випадках і з використанням зброї та вибухівки. Далі надходять повідомлення про расистські насильства з боку
поліції, а також не бажання поліції втручатися, щоб зупинити
расистські або гомофобні напади. Стратегія захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини на період до
2020 року не має бюджету та переважно залишається нереалізованою. Відсутність документів, що посвідчують особу, залишається
проблемою для багатьох ромів. Діти ромської національності мають
багато проблем у сфері освіти, серед яких сегрегація , недоступність
дошкільної освіти, великий відсоток дітей, які кидають школу, а
також знущання з боку інших дітей. Біженці стикаються з
серйозними проблемами в повсякденному житті та перешкодами
для інтеграції на новому місці. Вони не отримують соціального
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забезпечення та не мають змоги отримати соціальне житло або
відвідувати курси вивчення української мови. ВВП мають труднощі
з реєстрацією місця проживання, що обмежує можливості користування правами, в тому числі правом на житло та працевлаштування.
Як відзначають фахівці та міжнародні організації, не всі
справи, що порушуються за статтею 161 КК України доходять до
судового порядку або покарання призначаються умовно, або взагалі
змінюється кваліфікація на іншу статтю, наприклад, хуліганство.
Відповідно статистика цих злочинів в державних органах є неточною. Самі жертви подекуди не зацікавлені у виявлення факту
злочину у випадку нелегального перебування на території держави,
проблемами з реєстрацією чи через страх бути депортованими,
приниженим або помсти від злочинців. В певних випадках жертви
бояться заявляти про інцидент через недовіру до правосуддя.
Державні органи надають нечітку картину тенденцій щодо
злочинів ненависті, адже проводяться загальні підрахунки злочинів,
що вчинені стосовно іноземців, але не виокремлюються інциденти
спричинені расовою ненавистю. Найбільш адекватну статистичну
картину можуть надати дослідження громадських організацій –
Українська асоціація «Міжнародна амністія», Східно – Європейський інститут розвитку, Центр громадянських свобод, Конгрес
національних громад України 40 та інші. Наприклад, в щорічних
доповідях по результатах моніторингу проявів ксенофобії КНГУ41
виявлено стрімке зростання кількості таких випадків. Так, за період
від 2006 року до 2008 року кількість жертв злочинів ненависті
зросла від 14 до 83 осіб. В цьому досліджені до уваги брали повідомлення про злочини, в яких жертва не виступала провокатором
інциденту, мала яскраво виражену зовнішність, раптові напади було
вчинено 15 групами осіб, озброєними ножами, напади було вчинено
з расистськими викликами або без них , жертв били і т.д. Важливу
роль в моніторингу злочинів ненависті також виконують міжнародні
організації, такі як Міжнародна організація міграції, Управління
Верховного комісара ООН у справах біженців та вимушених переселенців. Активно відслідковує ситуацію в Україні американська
———————
40
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правозахисна організація Union of Сouncils (UCSJ). Отже, зважаючи
на тенденцію зростання злочинів ненависті, можна говорити про
недосконалість реагування правоохоронних органів на цю проблему
та потребу у визначенні джерел розповсюдження расизму, серед
яких значну роль відіграють засоби масової комунікації.
Мова ненависті викликає в ЄКРН особливе занепокоєння не
лише тому, що часто вона є першим кроком до насильства, а й тому,
що вона шкідливо впливає в психологічному сенсі на осіб, проти
яких вона спрямована, а також на суспільну єдність загалом.
Реагувати на неї треба каналами правоохоронної системи
(кримінальними, цивільними та адміністративними правові санкції),
а також іншими механізми протистояння її шкідливому впливу,
такими як попередження, саморегуляція та пропаганда протилежних
поглядів.
Щодо застосування кримінального законодавства ЄКРН
зазначає, що в 2015 року мали місце 79 випадків переслідування за
злочини, вчинені на ґрунті ненависті, та лише за трьома з них
винесено остаточні обвинувальні вироки. Оскільки наявні дані не
розрізняють розпалювання ненависті та насильство, не можливо
встановити, скільки випадків стосувалися мови ненависті. За
інформацією НДО, статтю 161(1) Кримінального кодексу не було
застосована жодного разу. ЄКРН вважає наведені цифри дуже
низькими та висловлює жаль щодо мінімального рівня
переслідування та покарання за злочини цього типу. Це може
свідчити про нерозуміння суті злочинів на ґрунті ненависті та про
недостатній вишкіл працівників органів правосуддя. ЄКРН також
стало відомо про те, що в кримінальному судочинстві звичною
справою є применшення злочину на ґрунті ненависті до рівня
хуліганства, за яке простіше притягнути до відповідальності, але й
вирок за яким є менш суворим. Вона з жалем констатує, що таким
чином втрачається головна ідея, згідно з якою злочин, учинений на
ґрунті нетерпимості, є серйознішим і не залишатиметься без
покарання.
Не здійснюється збирання даних про застосування
статті 67(1)(3) щодо обставин, які обтяжують покарання, в поєднанні з особливими ознаками (расова, національна чи релігійна
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ворожнеча). Такі дані допомогли б сформувати повне уявлення про
злочини на ґрунті расової ненависті в Україні.
Відбулися недавні покращення, які можуть мати позитивний
вплив та допомогти вирішити деякі проблеми недостатнього рівня
повідомлення про злочини, вчинені на ґрунті нетерпимості, та
невизнання їх як таких. До них належать: зміни у формі поліційного
протоколу про обставини вчиненого злочину, який тепер містить
графу для зазначення того, що жертва вважає його мотивом
ненависть до неї; створення Національного контактного пункту з
питань злочинів, учинених на ґрунті ненависті, та призначення
спеціальних поліційних офіцерів на регіональному рівні для
контролю розслідувань у справах, у яких жертва вбачає мотив
ненависті42; інтенсивне навчання поліції, зокрема з боку ОБСЄ, на
предмет ідентифікації злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості, та
використання нової форми поліційного протоколу про обставини
вчиненого злочину; а також збирання даних про правопорушення на
ґрунті ненависті проти ЛҐБТ осіб (попри те, що нині в
кримінальному законодавстві немає такої ознаки), що сприяло
покращенню відносин між ЛҐБТ-групами та новою поліцією. І
нарешті, було виготовлено плакати з закликами повідомляти про
злочини, вчинені на ґрунті ненависті, на яких зображено фото п’яти
соціально незахищених груп: етнічних меншин, мусульман,
гомосексуалів, осіб із фізичними вадами та осіб похилого віку. В
заголовку говориться: «Бути собою – не злочин, злочин – нападати
на людину за те, ким вона є». ЄКРН закликає органи влади
максимально розповсюдити такі плакати по всій країні.
Що ж до ЗМІ та Інтернет, то органам влади необхідно
забезпечити, щоб розповсюджувана інформація не сприяла
ворожому ставленню до соціально незахищених груп; заохочувати
ЗМІ до вивчення прав людини, зокрема з питань, пов’язаних із
расизмом та расовою дискримінацією; а також ужити заходів, аби
———————
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В листопаді 2015 року створено нову Національну поліцію України (НПУ).
Всі притаманні поліції функції, за винятком експертних послуг та баз даних,
передано від Міністерства внутрішніх справ під безпосередній контроль НПУ,
яка перебуває у процесі створення нової структури, включаючи новостворену
Патрульну поліцію.
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перешкодити використанню Інтернету задля розповсюдження
расистських коментарів та матеріалів.
Стаття 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
дія якого поширюється як на державне, так і на приватне мовлення,
забороняє пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності
осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, національної
або етнічної належності, фізичного або матеріального стану та
соціального походження.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – це конституційний, постійний, незалежний орган державної
влади, який забезпечує дотримання законодавства, та єдиний
регулювальний державний орган у сфері телерадіомовлення. Вона
складається з восьми членів і серед багатьох інших завдань
уповноважена накладати санкції за порушення законодавства43.
Вони включають попередження (за перше правопорушення),
штрафи (в тому числі за бездіяльність в усуненні правопорушення
після попередження) та ініціювання відкликання ліцензії на
мовлення через суд (якщо правопорушень не було усунуто після
попередження та штрафу).
ЄКРН з радістю зазначає, що статтю 6 уже було використано
для покарання за розпалювання ненависті за ознаками, що входять
до компетенції комісії. Нещодавно до телевізійної компанії
застосовано санкції за розпалювання ненависті на ґрунті
антисемітизму, й нині триває судовий розгляд справи про
позбавлення ліцензії.
Що стосується навчання, від 2015 року УВКБ ООН проводить
навчальні заходи з метою звернути увагу ЗМІ на їхню роль у
формуванні громадської думки про ВВП. Розроблені інформаційні
бюлетені та брошури, які дають журналістам детальні та стислі
вказівки щодо висвітлення проблем ВВП. Крім того, влітку 2015
року УВКБ ООН разом з Урядом та громадськістю запустило
креативну комунікаційну компанію в ЗМІ з метою підвищити
толерантність до ВВП в спільнотах, що їх приймають. Вона
охоплювала три складники: відео, розміщення плакатів на вулиці та
створення веб-порталу з переліком постачальників послуг, які
———————
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збирають та доставляють допомогу для ВВП. Кампанію транслювали всі національні телеканали, а у восьми найбільших містах у
людних місцях було розміщені плакати. ЄКРН схвалює таку
важливу ініціативу.
У 2006 р. Україна ратифікувала Додатковий протокол до
Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій
расистського та ксенофобного характеру, вчинених через
комп’ютерні системи, і що ця Конвенція набрала чинності в країні
2007 року. В Національній поліції створено Департамент кіберполіції, який здійснює моніторинг Інтернету. Однак, скарги на погрози
та розпалювання ненависті в Інтернеті (зокрема в соціальних
мережах), які переважно стосуються ромів та ЛҐБТ осіб, поліція не
приймає або належним чином не розслідує, головно через брак
ресурсів або через уявлення про їхню неістотність. Тому необхідно
активізувати роботу Департаменту кіберполіції та забезпечити його
необхідними технічними й людськими ресурсами для протидії
розпалюванню ненависті в Інтернеті. Також треба розробити
інструкції для поліції щодо виявлення випадків розпалювання ненависті та вжиття відповідних заходів
Дуже важливо боротися з мовою ненависті шляхом протиставлення їй контрпропаганди, яка чітко показує її руйнівний та
неприйнятний характер. Така контрпропаганда рідко застосовується
в Україні та що органи влади загалом не бажають ставати на захист
або висловлюватись на користь будь-яких соціально незахищених
груп населення, остерігаючись негативної реакції з боку більшості
населення. Однак в 2015 року Президент став першим в історії
керівником України, який публічно виступив на підтримку
конституційного права кожної людини на участь у Марші рівності,
тоді як інші засуджували та намагалися заборонити його. Крім того,
декілька членів Парламенту самі взяли участь у марші. Члени ЛҐБТгруп сприйняли це як дуже позитивний знак.
Органи влади повинні активізувати зусилля з метою покласти
край расистській та расово-дискримінаційній поведінці поліції
шляхом розслідування всіх обвинувачень у протиправних діях та
належного покарання винуватців. Тому вона занепокоєна тим, що й
далі надходять повідомлення про випадки насильства з боку поліції
та випадки відмови поліції зупинити насильство. 2015 року
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зареєстровано декілька випадків незаконного затримання поліцією
осіб ромської національності, іноді з побиттям та жорстоким ставленням. Поліція також не розслідує злочини проти ромів як злочини
на ґрунті нетерпимості, що відзначав 2012 року Європейський суд з
прав людини у справі Федорченко та Лозенко проти України44.
Крім того, ЛҐБТ-групи задокументували 18 випадків відмов та образ
із боку поліції протягом 2015 року, включаючи відмову забезпечити
захист ЛҐБТ осіб або втрутитися під час нападів на них.
За твердженням одного джерела, поліція в Україні довго
залишалась однією з найкорумпованіших і найбільш ненавиджених
установ. Після Євромайдану на порядок денний було поставлено
реформування поліції, а відтак створено нову поліцію, що мала
повернути собі довіру суспільства. В нову патрульну поліцію
набрано менш як 6% працівників старої служби. Офіцерів
призначено до 29 міст, де вони здобули репутацію «бадьорих та
чесних». Проте кримінальні розслідування все ще залишаються у
компетенції старої поліцейської служби.
За останні роки було розроблено багато спеціальних програм
інтеграції ромів, мігрантів, біженців та вимушених внутрішніх
переселенців (ВВП). Водночас важливо згадати Національну
стратегію у сфері прав людини, затверджену Указом Президента від
25 серпня 2015 року, та План заходів для її реалізації на період до
2020 року, затверджений 23 листопада 2015 року Постановою
Кабінету міністрів. Ці документи запроваджують загальні програми
захисту прав людини, що містять заходи стосовно різних груп, та
мають вплив на інтеграцію. ЄКРН з радістю зазначає, що серед
шести принципів стратегії вказано рівність і недискримінацію та що
сфера дії стратегії включає запобігання й протидію дискримінації.
Європейська комісія в своєму Звіті про реалізацію Угоди про
асоціацію з Україною схвалила активну участь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини та громадськості у
підготовці стратегії та плану заходів, але вказала на брак ресурсів
———————
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Заява № 387/03. Справа стосувалась умисного підпалу високопосадовцем
поліції домогосподарства ромів, що призвів до смерті п’яти осіб, у тім числі
трьох дітей, чим було порушено статті 2 та 14 Європейської конвенції з прав
людини. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_933
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для її реалізації. Крім того, ЄКРН зазначає, що план заходів містить
прогнозні результати, заходи на досягнення результатів, індикатори,
терміни та відповідальні органи, але не передбачає бюджетних
асигнувань. Органи влади повідомили ЄКРН, що за даними моніторингу з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини та громадськості поки що здійснено близько 21% передбачених заходів.
Українське законодавство містить заборону пропаганди та
підбурювання до расової дискримінації (ст. 161 ККУ) та Закон «Про
громадські організації»), однак обидва закони не дають можливості
ефективно їх застосовувати для переслідування саме за злочини,
пов’язані з феноменом мови ворожнечі. Частково це пов’язано із
невдалим формулюванням статті 161, що робить майже неможливим кримінальне переслідування підозрюваних у пропаганді
ненависті чи ворожнечі, через практичну неможливість довести саме
умисність цієї дії, а також неможливість застосування цієї статті,
коли мова йде про образу почуттів та гідності не окремих громадян,
а представників цілої спільноти чи меншини.
На жаль, саме пропаганда расизму та заклики до расової,
етнічної та релігійної сегрегації та обмеження в правах, є досить
поширеними в українському суспільстві – як у популярних медіа,
так і в значно більшій кількості, в Інтернеті. Відверто расистськими
коментарями та заявами не нехтують і українські політики. Деякі
приклади їх висловлювань потрапили до різних моніторингів, що
їхпроводили українські НУО у минулому45. Наведемо для прикладу
лише висловлювання колишнього міністра внутрішніх справ, а
тепер Генерального прокурора Юрія Луценка:
«Можете вважати мене расистом, але
ще один Харків або Одесу я в Києві влаштувати
не дозволю», – заявив Луценко. «Установка
така: видаємо дозвіл тільки, якщо він
одружився з нашою. Тому що з такими
———————
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Звіт моніторингу, підготовлений Євпаторійським Центром Розвитку Медіа:
«ЗМІ
Криму:
Мова
ворожнечі»,
23
липня
2011.
–
URL:
http://gurt.org.ua/uploads/news/2011/06/23/krims’ki_zmi._mova_vorozhnechi._zvit.
pdf
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темпами мені доведеться запрошувати
в’єтнамців і китайців у міліцію замість вас!» –
додав міністр»46.
Відомі численні випадки безкарної діяльності організацій,
груп та окремих активістів із підбурювання до расової ворожнечі та
поширення закликів ненависті. Такі маніфестації мови ворожнечі
небезпечні не тільки самі по собі, але і є каталізатором для скоєння
фізичних нападів на представників меншин. Так, після маршів
«проти нелегальної міграції» в деяких містах України, очолюваних
ВО «Свобода» за участі «Патріот України» (далі – ПУ), було
декілька расистських нападів 47. Найбільш активний осередок ПУ
розташовано у місті Харкові. Їх остання «кампанія» спрямована
проти в’єтнамської громади та набула розголосу через розповсюдження листівок, графітті та дописів расистського характеру,
однак не викликала жодної реакції з боку місцевої чи державної
влади. Натомість після «рейду» активістів ПУ до гуртожитку для
іноземних студентів, міліція почала перевіряти в’єтнамців, що там
проживали. Наведений вище приклад ще раз підтверджує повне
ігнорування владою своїх зобов’язань у сфері боротьби із проявами
расизму та ксенофобії48. Ще у 2007 році МВС розробило «План
заходів протидії расизму на період до 2009 року»49 – першим серед
всіх державних органів України визнавши наявність проблеми
расизму та ксенофобії. Основними пріоритетними напрями роботи
за Планом були заходи превентивного характеру: виявлення
радикальних молодіжних угруповань та організацій, проведення
роз’яснювально-профілактичної роботи серед їх членів, забезпечення правопорядку в місцях компактного проживання та перебування іноземних громадян, формування толерантного світогляду
———————
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http://www.pravda.com.ua/news/2008/07/16/3493295/
Відео з маршів тут: http://www.youtube.com/watch?v=_0k0AK0ifKQ;
http://www.youtube.com/watch?v=zEY6N_oonGw&feature=related
48
Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
49
http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/83652
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серед молоді. План містив освітні заходи: навчання співробітників
органів внутрішніх справ щодо недопущення ксенофобії та
дискримінації, протидії таким явищам, правові засади боротьби з
ними, вивчення позитивного досвіду правоохоронних органів інших
держав з цієї проблеми, тощо. Передбачено було також аналіз
чинного законодавства та внесення пропозицій щодо його удосконалення, створення спеціалізованого підрозділу з розслідування
злочинів, скоєних іноземцями і проти іноземців, а також підрозділу
з розслідування злочинів, скоєних на расовому або етнічному ґрунті.
Однак МВС зупинилося лише на створенні «Підрозділу з боротьби
із злочинами, скоєними іноземцями та проти іноземців». Треба
віддати належне, працівники цього підрозділу у перші роки його
існування проводили консультації з правозахисними організаціями,
брали участь у навчанні, обговореннях та дискусіях, перевіряли
отриману від НУО інформацію про злочини на ґрунті ненависті, та
досить оперативно надавали відповідь на запити. Активно
працювало Управління моніторингу дотримання прав людини в
діяльності органів внутрішніх справ МВС України. На жаль, всю цю
діяльність було припинено після реформування системи МВС. Якщо
у планах заходів МВС і залишилась згадка про боротьбу із расизмом
і дискримінацією (принаймні напередодні чемпіонату Європи з
футболу 2012 – «Євро-2012»), то їх заходи з протидії расизму чи то
розслідування випадків злочинів на ґрунті ненависті вельми
обмежені: як внаслідок кадрової обмеженості та недостатніх знань,
так і внаслідок відвертого нехтування проблемою. Мовою ж
ворожнечі МВС не займається взагалі 50.
Ще під час існування першого Плану заходів, внаслідок
звернення Президента України до Генеральної Прокуратури та
МВС, виникла ідея створення єдиної державної статистики зі
злочинів на ґрунті ненависті. Однак за минулі роки така статистика
якщо і збиралася, то жодного разу не була оприлюднена. З метою
комплексної та систематичної протидії проявам расизму та ксенофобії на початку 2008 року при Кабінеті Міністрів України була
створена «Міжвідомча робоча група з питань протидії ксенофобії,
міжетнічній та расовій нетерпимості» (далі – МРГ), до складу якої
———————
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http://umdpl.info/reports/
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ввійшли представники органів виконавчої влади, наукові співробітники та представники громадських організацій. Основною метою
діяльності МРГ повинна була стати розробка системних підходів з
запобігання будь-яким проявам нетерпимості чи упередженого
ставлення до осіб з причини їх етнічної приналежності. Відповідальність за роботу МРГ була покладена на Державний комітет у
справах національностей та релігій. За два роки свого існування,
МРГ кілька разів провела зустрічі, на яких головним чином обговорювалися проблеми відсутності фінансування її діяльності із
державного бюджету, саме тому її діяльність для багатьох представників уряду була досить проблематичною. Жодних позитивних
кроків з протидії расизму, чи то принаймі розробці «системного
підходу» МРГ так і не зробила. Після указу Президента від 9 грудня
2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» було ліквідовано Державний комітет у справах національностей та релігій. Повноваження Комітету керувати роботою МРГ
так і не були передані до іншого центрального органу виконавчої
влади. У 2011 році МРГ не провела жодного засідання51.
25 квітня 2016 р. за наказом Міністерства закордонних справ
України було призначено Посла з особливих доручень Відділу
(Секретаріату) Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Спеціальним представником Міністра закордонних справ України з
питань запобігання і протидії проявам антисемітизму, расизму і
ксенофобії. Спеціальний представник має забезпечити координацію
участі України у міжнародних зусиллях, спрямованих на запобігання та протидію проявам антисемітизму расової нетерпимості і
ксенофобії, а також надавати сприяння розвитку співробітництва
між органами державної влади України та інших держав, міжнародними організаціями у боротьбі з цими негативними явищами52.
———————
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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В 2007 ж році СБУ оголосило про створення окремого підрозділу із виявлення та припинення дій, спрямованих на розпалювання
расової чи національної ворожнечі. На сайті СБУ міститься лише
кілька дописів про проведення круглих столів. В 2009 було оголошено про ініціативу створення спільної робочої групи з працівників
спецслужби та представників етнічних громад, яка працюватиме над
проблематикою попередження проявів національної ворожнечі та
расової нетерпимості на Київщині. Однак ніякої іншої інформації
щодо того, чи була створена робоча група, або як працювало СБУ
загалом в сфері протидії расизму та ксенофобії, не стало відомо, або
ж громадськість про такі результати поінформована не була53.
В червні 2011 року спікер Верховної Ради В. Литвин публічно
заявив про необхідність створення центрального державного
реєстру злочинів на ґрунті ненависті, який би був публічним та
відкритим, щоб «громадянське суспільство могло давати оцінку цим
злочинам».
Згідно з узагальненням, проведеним Головним слідчим управлінням Національної поліції, яке визначено Національним контактним пунктом України з питань обліку злочинів, учинених на ґрунті
ненависті, протягом 2015 року до Єдиного реєстру досудових
розслідувань внесено відомості про вчинення 79 злочинів з мотивів
расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості54 .
Серед них 50 злочинів кваліфіковано за ознаками злочину,
передбаченого статтею 161 КК України, у тому числі за ознаками
національної, етнічної належності – 26, релігійних переконань – 19,
за мовними ознаками – 2, інвалідності – 2, за ознаками раси та
кольору шкіри – 1. Крім того, зареєстровано 11 злочинів, передбачених статтею 180 КК України, 10 – статтею 179 КК України,
———————
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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Аналітична довідка ГСУ Національної поліції України про стан досудового
розслідування в кримінальних провадженнях за злочинами, учиненими на
ґрунті расової, національної та релігійної нетерпимості протягом
2015 року (вих. No 1624/4/4-2016 від 26.01.2016)
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7 – статтею 178 КК України, по одному злочину – частиною другою
(з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) статті
127 та пунктом 14 (з мотивів расової, національної чи релігійної
нетерпимості) частини другої статті 115 КК України.
Переважна кількість злочинів учинена за ознаками релігійних
переконань (28), два випадки – за ознаками расизму та кольору
шкіри.
Із зазначеної кількості кримінальних правопорушень у 35 випадках завершено досудове слідство, серед них за 4 злочинами
слідчі склали обвинувальні акти з додатками, які згідно з вимогами
статті 291 (обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України
затверджено відповідними прокурорами та направлено до суду для
розгляду по суті.
Зокрема, слідчим управлінням колишнього Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області
закінчено досудове розслідування в кримінальному провадженні за
ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 127,
пунктом 14 частини другої статті 115 КК України, за фактом
катування та подальшого вбивства громадянина Королівства
Йорданії групою українських громадян, які розміщували в мережі
Інтернет оголошення провокаційного характеру від імені неповнолітніх дівчат щодо знайомства з чоловіками – громадянами
арабських країн. Після призначення зустрічі таким особам заподіювали тілесні ушкодження.
Злочини на ґрунті ненависті являють собою діяння з підвищеною суспільною небезпекою, оскільки порушують права не лише
окремої особи, а спрямовані проти цілої соціальної групи, представником якої (дійсно чи вдавано) виступає потерпілий, адресуючи
інформацію про ворожнечу або ненависть стосовно тієї чи іншої
національності, раси або релігії тощо.
Саме тому дуже важливою є правильна кваліфікація злочинів
цієї категорії на початковому етапі розслідування для їх своєчасного
відокремлення від інших злочинів проти життя та здоров’я особи.
Для врахування думки потерпілого під час прийняття заяви
про злочин та визначення кримінально-правової кваліфікації при
реєстрації злочину в ЄРДР Міністерство внутрішніх справ за ініціа-
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тиви Головного слідчого управління Національної поліції України
внесло зміни до наказу МВС від 06.11.2015 No 1377, зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 498/27943
«Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»55, згідно з яким формалізований бланк
протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується (додаток 3 до Інструкції), доповнено
новим пунктом щодо зазначення обставин учинення кримінального
правопорушення, які можуть свідчити про мотиви нетерпимості
(расової, національної належності, релігії чи переконання тощо)56.
Згідно з пунктом 7.1. протоколу наради Головного слідчого
управління Національної поліції України від 01 липня 2016 року
заступників начальників головних управлінь Національної поліції у
місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – начальників слідчих управлінь (відділу) зобов’язано забезпечити прийняття заяв та повідомлень виключно на бланках протоколів нового зразка, з обов’язковим зазначенням, у разі наявності
мотиву, про вчинення злочину на ґрунті ненависті57.
2016 року Національна поліція вперше опублікувала дані про
вчинені на ґрунті ненависті злочини, які поліція зареєструвала
протягом 2015 року. За цими даними, з-поміж 157 інцидентів 31
учинено з расистських та ксенофобських мотивів, 3 – через
———————
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Наказ МВС України від 30.05.2016 No 438, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15 червня 2016 року за No 864/28994 «Про внесення змін у
додаток 3 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції
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Детальніше див.: Крюков О.О. Поняття, особливості обліку та розслідування
злочинів на грунті ненависті. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76).
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Протокол наради із заступниками начальників головних управлінь – начальниками слідчих управлінь Національної поліції України від 01.07.2016 (вих.
№ 7104/05/24-2016).
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упередження до ромів та синті, 18 – з антисемітських мотивів, 94 –
через упередження до християн та прибічників інших релігій, 9 –
через упередження до ЛҐБТ осіб та 2 – через упередження до осіб із
фізичними вадами. Більшість з них включали розпалювання ненависті з застосуванням насильства (загалом 45 випадків), пошкодженням майна (32) та завданням тілесних ушкоджень (30).
У квітні 2007 року у відповідь на безпрецедентне зростання
кількості злочинів на расовому підґрунті, Міжнародна організація з
міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН з питань
біженців (УВКБ ООН), Міжнародна Амністія (МА) та інші зацікавлені неурядові організації створили мережу «Ініціатива Розмаїття»
(ІР) з метою скоординованого врегулювання цієї проблеми. До
складу ІР згодом увійшли українські неурядові організації, представники об’єднань національних меншин, представники іноземних
посольств. До участі у засіданнях ІР запрошувалися представники
органів влади.
ІР виступає за захист людської гідності та добробут мігрантів,
біженців і видимих меншин України. На сьогоднішній день
Ініціатива Розмаїття нараховує понад 65 міжнародних, неурядових,
державних та комерційних організацій, а також представників
дипломатичних місій та інших зацікавлених осіб.
Основні сфери діяльності ІР:
– співробітництво із урядом;
– законодавча діяльність (аналіз існуючого законодавства та
розробка пропозицій щодо змін);
– привернення уваги громадськості до проблем расизму та
ксенофобії в Україні58.
Конгрес національних громад України проводив моніторинг
проявів ксенофобії та антисемітизму у 2017 році59. Також вже кілька
років поспіль діє дитячій табір «Джерела толерантності».
Євразійський Єврейський Конгрес також проводить моніторинг проявів антисемітизму та ксенофобії вже впродовж кількох
років. Серед інших українських неурядових організацій, що пра———————
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цюють у сфері протидії расизму та ксенофобії слід передусім
відзначити Харківську правозахисну групу, Асоціацію українських
моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних
органів, Центр «Наш світ», Східноєвропейський інститут розвитку
та деякі інші60.

———————
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МОДУЛЬ 2
АНАЛІЗ ПРОЯВІВ РАСИЗМУ, ЕКСТРЕМІЗМУ
І КСЕНОФОБІЇ

Тема 2.1. Прояви ксенофобії на рівні владних структур
Ключові слова: питання безпеки, контртерористичне
законодавство, спостереження,негативний образ, заборона
імміграції.
Посилення політичного екстремізму і збільшення числа
расистських і ксенофобних злочинів і випадків насильства на ґрунті
ненависті призвело до посилення заходів з боку держави для
протидії цим явищам.
Існує зв’язок між зростанням економічної нерівності і
підйомом популістських партій, що використовують ксенофобську
риторику. За період з кінця 1990-х років рівень нерівності в доходах
виріс на 9% в розвинених країнах і на 11% в тих, що розвиваються. З
настанням глобальної економічної кризи підтримка популістських
партій стала рости за рахунок того, що вони обернули на свою
користь занепокоєність виборців з приводу фінансового тягаря
міграції та їх переконаність в тому, що мігранти займаються
злочинною діяльністю, крадуть їхні робочі місця, являють собою
загрозу для національної ідентичності та відправляють релігійні
обряди, несумісні з нормами сучасного суспільства.
Стурбованість також викликає те, як в прагненні протидіяти
посиленню популістських партій правого спрямування партії з
традиційними програмами, переходять на більш жорстку позицію з
таких питань, як безпека, міграція і інтеграція.
Дві тенденції, які явно намітилися в усьому світі після недавніх терористичних нападів – активізація антимусульманської риторики і зростання крайніх правих партій, – призвели до того, що
населення країн, в яких мусульмани є расовою меншістю, або
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сприймає їх як чужинців, ябо почало їх боятися. На тлі цих тенденцій мусульмани, які проживають в цих країнах і ті, кого вважають
мусульманами, стали сильніше відчувати на собі расизм і ксенофобію. Одночасно з цим почастішали випадки прояву антисемітизму.
Нещодавно в ході передвиборної кампанії в одній з європейських країн в опитуваннях громадської думки став лідирувати представник популістської партії правового спрямування, яка закликала
до введення заборони на імміграцію мусульман і використав щодо
них принизливі визначення61. Представники іншої правої популістської партії заявили в парламенті, що для того, щоб стати частиною
нації, іммігранти повинні відзначати місцеві релігійні свята.
В Конституції однією з країн Східної Європи була внесена
поправка, покликана відобразити, що ця країна сповідує християнство.
Є інформація про те, що уряд однієї з країн організовує спільно із
засобами масової інформації кампанію залякування, засновану на
притягнення уваги до існуючих між християнами і мусульманами
різниць і покликану закріпити в колективній свідомості негативний
образ мусульман. І це на додаток до вже тривожної ситуації з антисемітськими виступами і поглядами. У ще одній східноєвропейській
країні популярним стала теза про те, що біженці поширюють хвороби .
В одній з країн Близького Сходу з посиленням глобального
тероризму посилилася і без того нестабільна ситуація у відносинах
між національною більшістю та меншістю. Прикриваючись ярою
антитерористичною риторикою в рамках боротьби з тероризмом
парламент цієї країни вніс кілька поправок в основні закони країни,
зарахувавши національну меншину і її політичні бажання до радикального ісламу62. В одній середземноморській країні, де мусульмани складають приблизно 18% загальної чисельності населення,
широке поширення в громадських дискусіях отримала ісламофобська риторика, а ряд політиків, які представляють основні політичні
партії, відкрито нападають в своїх заявах на мусульман, кажучи про
них як про загарбників, які не мають ніяких юридичних підстав
просити притулку в їх країні.
В деяких країнах Латинської Америки посилення антиіслам———————
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ської риторики в політиці і засобах масової інформації збіглося зі
зростанням антимусульманських настроїв в глобальному масштабі,
що призвело до появи негативних стереотипів і страху щодо
мусульманських громад, які давно проживають в цьому регіоні. В
одній південноамериканській країні на популярному новинному
ресурсі була розміщена стаття, в якій стверджувалося, що більше
половини всіх мусульман в світі належать до радикального ісламу.
Випадки зображення етнічних меншин в негативному світлі
були також зареєстровані і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Уряд однієї азіатської країни заявив, що на мусульманську етнічну
меншину, яка проживає на її території, впливають іноземні
терористичні організації, що призвело до загострення і без того
конфліктних відносин між представниками цієї етнічної меншини і
більшості населення63. В одній з країн Південно-Східної Азії мусульман регулярно таврують як чужинців, які становлять небезпеку64. В ході недавніх виборів в 2016 році в одній з тихоокеанських
країн несподівано гарні результати показала партія ультраправого
націоналістичного спрямування, яка використовувала антимусульманські гасла і в результаті підсилила свої позиції в переговорах з
правлячою партією в парламенті65 .
На тлі посилення побоювань у зв’язку з терористичною загрозою, викликаних контртерористичними заходами і негативними
висловленнями щодо мусульман, країни, де мусульмани сприймаються як представники іншої раси або як чужинці, захлеснула
хвиля злочинів на грунті ненависті.
В одній з західноєвропейських країн відбуваються злочини на
грунті ненависті, жертвами яких стають прохачі притулку. У
2016 році число таких нападів на ґрунті ксенофобії, серед яких були
підпали центрів розміщення, майже подвоїлася в порівнянні з попередніми роками66.
———————
63

https://perma.cc/HM25-LEM7; https://perma.cc/AF83-24QE; http://www.refworld.
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid= 54cf83b51b&skip=%200&query=
world%20report%202015%20&coi=CHN
64
https://perma.cc/G8AF-3QYF
65
https://perma.cc/AF4A-AGWM; https://perma.cc/X5H8-5LED
66
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime

Тема 2.1. Прояви ксенофобії на рівні владних структур

79

У Південній Америці ісламофобія в основному приймає форму
ксенофобних образ і агресії по відношенню до мусульман. Найбільш
часто таке відбувається після того, як по телебаченню починають
широко висвітлювати черговий теракт. Так, значний сплеск злочинів
на грунті ненависті проти мусульман стався після терористичних
нападів у 2015 р.
Небезпечною є ситуація з давно укоріненим утиском етнічної
меншини в одній азіатській країні, уряд якої все частіше став
виправдовувати таку свою політику боротьбою з тероризмом. Після
теракту в 2016 році, який забрав життя декількох співробітників
прикордонної поліції, уряд перейшов в наступ на сили повстанців, в
результаті чого кілька сіл було спалено дотла, а сотні мирних
жителів побиті, зґвалтовані або вбиті67 .
В одній з країн Східної Африки є вкрай важким положення
етнічних меншини. У відповідь на низку терористичних актів уряд
цієї країни підсилив контроль за представниками етнічних меншин і
мусульманських громад. В одному з передмість було розгорнуто
поліцейський контингент у складі понад 6 000 співробітників, які
вривалися в будинки і довільно заарештували і затримали близько
4 000 осіб, головним чином представників етнічної меншини68 .
Крім того, мали місце випадки позасудових страт осіб, підозрюваних в тероризмі, передбачуваними виконавцями яких були підрозділ по боротьбі з тероризмом і поліція69 .
Ксенофобія і расизм в політиці контролю за імміграцією і
охорони кордонів проявляється щодо свободи пересування. Наступальна контртерористична політика більшою мірою зачіпає вихідців
з арабських країн, чия свобода пересування виявляється істотно
обмеженою. В одній із західноєвропейських країн за період з
2015 року сотням людей було в адміністративному порядку заборонено в’їжджати в країну або виїжджати з неї70.
———————
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В січні 2017 року, з міркувань національної безпеки в одній з
країн було видано указ, що припиняє реалізацію програми прийому
біженців (в цілому на 120 днів і безстроково для біженців з окремо
взятої країни), а також була введена заборона на в’їзд в країну
громадян з семи країн, основна частина населення яких сповідує
іслам71. Однак суди постановили, що докази будь-якої доцільності
цього заборони відсутні. Хоча програма прийому біженців як і
раніше залишається замороженою, припинення заборони на в’їзд
була підтримана Апеляційним судом72 .
Ксенофобія і расизм в політиці контролю за імміграцією і
охорони кордонів проявляється також щодо питань громадянства.
Кілька західноєвропейських країн внесли в своє законодавство
поправки, які полегшують процедуру позбавлення осіб громадянства в разі підозри в їх причетності до терористичної діяльності73 .
У найбільш кричущих випадках таке законодавство дозволяє
позбавляти особу її громадянства під час її перебування за кордоном
або без попереднього дозволу суду74.
Майже у всіх країнах, де передбачена можливість позбавлення
громадянства, уряд гарантує, що позбавлення громадянства не
призводить до того, що особа стає апатридом75. Однак в одній з
країн було прийнято законодавство, що дозволяє позбавляти
громадянства осіб, що народилися в іншій країні, але не мають
іншого громадянства, крім того, що відбирається в них76.
———————
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У поводженні з біженцями і прохачами притулку практика
зарубіжних країн теж містить приклади ксенофобії і расизму. У
відповідь на страх перед тероризмом, що виник в суспільстві в
зв’язку з припливом біженців, багато країн прийняли продиктовані
ксенофобією заходи, що перешкоджають перебуванню на їх
території прохачів притулку. Деякі країни Західної Європи діють не
в повній відповідності з передбаченим міжнародним правом
принципом невиселення, депортуючи осіб, що розглядаються як
такі, що представляють загрозу національній безпеці, навіть якщо в
країні походження їм загрожує серйозне переслідування. В одній з
країн постанову про висилку було приведено у виконання,
незважаючи на те, що її власний апеляційний орган визначив, що в
разі повернення в країну походження депортованій особі
загрожуватимуть тортури77 .
Одна східноєвропейська країна, намагаючись обмежити
приплив біженців на свою територію, ввела надзвичайний стан і
уповноважила поліцію і збройні сили сприяти органу з питань
надання притулку в застосуванні прискореної процедури прикордонного контролю в «транзитних зонах», а також ввела обмеження
на судовий перегляд рішень щодо надання притулку, прийнятих
Управлінням з питань імміграції та громадянства. Одночасно з цим
до Кримінального кодексу країни були внесені поправки, що
передбачають для біженців і мігрантів, які незаконно проникли на
територію країни через її південний кордон, кримінальну відповідальність (зокрема, тюремне ув’язнення і обов’язкове видворення), що для ряду біженців вже обернулося кримінальним вироком78.
У травні 2016 року уряд однієї східно-африканської країни,
посилаючись на міркування національної безпеки, оголосив про
закриття великого табору для біженців і депортації біженців, які
перебували там, на батьківщину79. Однак високий суд країни визнав
———————
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це рішення неправомірним. Суд постановив, що закриття табору
було б злочинною дискримінацією, оскільки жертвами цього рішення стали б біженці, що відносяться до етнічної меншості80.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні страх перед мусульманами також проявляється в нелюдському поводженні з біженцямимусульманами з охоплених війною країн, яких утримують під
вартою в розташованих за межами країни центрах, де були
зафіксовані порушення прав людини81 .
На ситуацію з расизмом і ксенофобією у суспільстві значний
влив має надмірно широке антитерористичну законодавство на
реалізацію прав людини представниками расових меншин і особами,
які приймаються за чужинців. Крім риторики і законодавства
ксенофобського спрямування, які призводять до маргіналізації
меншин, багато країн прийняли закони, що містять розпливчасті
визначення тероризму. Ці надмірно широкі положення в ряді
випадків призвели до порушення основних прав людини.
У ряді європейських країнах нечіткі формулювання були
закріплені в правових кодексах, що призвело до розмивання меж
свободи вираження думок. У вироках по справах про підбурювання
до тероризму стали звучати такі загальні слова, як «прославляння»,
«публічна провокація» і «виправдання тероризму»82. Включення до
кримінального законодавства подібних неконкретних положень
стало наслідком ініціатив правих популістів, зроблених ними в
якості прямої відповіді на страх у суспільстві перед радикалізацією
мусульман. В одній із західноєвропейських країн було скасовано
положення, згідно з яким підбурюванням вважається дія, яка реально може призвести до вчинення злочину, пов’язаного з тероризмом.
У низці африканських країн були прийняті нечіткі і огульні
контртерористичні положення83. Прийняття неоднозначних визна———————
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чень тероризму і законів, що мають занадто широку сферу застосування, призвело до того, що в цих країнах здійснення основних
свобод, мирні політичні або соціальні протести та інші законні дії
стали кримінально караними діяннями84.
Реалізація таких надмірно широких заходів боротьби з тероризмом призвела до зловживань і цькування однієї етнічної
меншини в Латинській Америці, де антитерористичне законодавство
застосовується проти корінного населення, яке намагається
відновити свої права на землі, що належали його пращурам, і
відстояти своє право на самовизначення. Безперервне віднесення
цього корінного народу – як в засобах масової інформації, так і в
політичних заявах – до терористів серйозно перешкоджає відстоюванню ним прав на історично належні їм землі і права на самовизначення і призводить до того, що співробітники правоохоронних
органів застосовують до представників цієї громади насильство і
надмірну силу85.
Ухвалення в багатьох країнах дуже широкого законодавства
дозволило поліції здійснювати дії, спрямовані безпосередньо проти
расових і етнічних меншин. Постійне спостереження, яке ведеться
за багатьма меншинами і громадами мігрантів, негативно впливає на
свободу вираження поглядів, підриваючи міжособистісні та сімейні
зв’язки і релігійні традиції. В одному великому північному
американському місті поліція веде тотальне спостереження за
мусульманською громадою з метою відстеження тих, хто відвідує
релігійні служби, і здійснює відео спостереження на входах в мечеті,
а також щодня готує зведення про окремо взятих членах
мусульманської громади86. Однак це спостереження не дало ніякої
цінної інформації, що вимагає вжиття будь-яких заходів, і за даним
фактом було порушено судовий розгляд87.
В одній з країн Східної Азії, в якій 90% мусульман, що
———————
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проживають там, народилися за кордоном88, була розгорнута
широкомасштабна програма спостереження за мусульманами, яка
зачепила значною мірою мігрантів. Як показало розслідування,
поліція створювала базу біографічних даних мусульман і здійснювала спостереження за 72 000 осіб з країн, де більшість населення
становлять мусульмани, з метою збору їх особистої інформації.
Згодом високий суд визнав ці порушення недоторканності приватного життя законними на підставі їх «неминучості і необхідності»
для цілей попередження терроризму.
Аналогічна тенденція спостерігається по всій Західній Європі.
Наприклад, прийнятий в 2015 р. однією із західноєвропейських
країн закон про спостереження наділяє прем’єр-міністра правом з
метою захисту зовнішньополітичних інтересів країни санкціонувати
прийняття таких заходів спостереження, як перехоплення дзвінків
по мобільних телефонах і установка постачальниками інтернетпослуг «чорних ящиків», при цьому для таких дій дозвіл суду не
потрібен. Нещодавно влада тієї ж країни в рамках заходів щодо
попередження тероризму поширили спостереження також на осіб,
підозрюваних в «асоціації» з особами, що представляють потенційну загрозу89.
Тема 2.2. Прояви ксенофобії в діяльності політичних партій,
громадських організацій і об’єднань
Ключові слова: дифамація, міґрантофобія, роми (цигани),
антисемітські напади, «нові меншини», іноземні студенти,
«моби», націонал-соціалісти, «Патріот України», Українська
націонал-трудова партія, українські націоналісти, скінхеди.
Проблема проявів ксенофобії та расизму не нова для України.
Починаючи з 2006 року, українські та міжнародні організації
заявляють про її поширення та відсутність адекватної реакції з боку
органів влади. Мова ворожнечі є значною складовою частиною
проблеми поширення расизму та ксенофобії не лише в Україні, а й в
інших країнах світу. Європейська комісія проти расизму та
———————
88
89

www.aljazeera.com/focus/hajj/2009/11/2009111011825150196.html
https://perma.cc/8BSB-V7DL

Тема 2.2. Прояви ксенофобії в діяльності політичних партій,…

85

нетерпимості (ECRI) Ради Європи ще 2000 року присвятила
«Рекомендацію номер 6 щодо протидії поширенню расистського,
ксенофобського та антисемітського матеріалу за допомогою
Інтернету».
Україна історично є розмаїтим суспільством, у якому
проживають понад двадцять три місцеві етнічні групи, включно з
росіянами, татарами, євреями, угорцями, греками, болгарами,
румунами, молдованами, ромами. Від падіння Радянського Союзу
Україна стала мобільнішим суспільством та зіткнулася із викликами, пов’язаними із глобальною міграцією. Протягом останнього
часу відбулося зростання мешканців з числа представників інших
етнічних груп, включно зі студентами з Африки та Азії в українських університетах, біженцями та трудовими мігрантами.
Очікується, що ця тенденція існуватиме і надалі.
Українське суспільство, втім, стикається із труднощами у
прийнятті та толеруванні «новоприбульців». Дослідження Київського міжнародного інституту соціології, як і Національної Академії Наук України (НАНУ) показують, що між 1994 та 2006 роками
ставлення до етнічних меншин стало дедалі нетолерантнішим. Ці
дані демонструють особливо високий ступінь відчуженості від
громад т.зв. «видимих меншин» (ВМ). Це явище підтримують,
поміж іншими, деякі сегменти національних ЗМІ, які представляють
ВМ у негативному світлі90. Найбільш кричущим проявом такого
негативно-упередженого ставлення є насильницькі напади, що їх
зазвичай скоюють молоді люди. Зростання расистського насильства
у 2006 році стривожило ВМ, як і деякі організації громадянського
суспільства (ОГС), і низка міжнародних, неурядових організацій,
включно з Центром «Соціальна Дія» (ЦСД), та деякі представники
ВМ створили механізм співпраці під назвою «Ініціатива Розмаїття».
Ці організації розпочали низку ініціатив, спрямованих на
моніторинг расистських злочинів та лобіювання уряду, аби той
визнав існування проблеми та вжив заходів.
У своєму 18 періодичному звіті Комісії з викорінення расової
дискримінації (CERD) 2004 року, український уряд заявив: «Всі
———————
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форми дискримінації за расовим та національним принципом
викоріненні в Україні». Спільна кампанія з боку низки ОГС та представників меншин, разом з тиском з боку європейських правозахисних структур, привела до того, що кілька урядових структур
офіційно визнали існування проблеми. Першою інституцією було
Міністерство внутрішніх справ України (МВС). 2007 року МВС
ухвалило План дій з протидії расизму та ксенофобії в Україні на
2007–2010 рр. Функції протидії расизму та ксенофобії поліцейськими засобами було надано «Підрозділу протидії етнічній злочинності»91 в МВС. Підрозділи із подібними функціями з’явилися у
деяких інших урядових структурах, як-от Міністерстві закордонних
справ (МЗС) та Службі безпеки України (СБУ). Із метою реагувати
на расистське насильство було створено міжвідомчу «робочу
групу».
Ці ініціативи є спробами реагування уряду на проблему на
системному рівні та створення національних механізмів. Однак, всі
перераховані вище урядові ініціативи не призвели до жодних
відчутних змін чи покращення ситуації, а згодом взагалі припинили
своє існування. Так, було розформовано Підрозділ протидії етнічній
злочинності в МВС, міжвідомча робоча група припинила проведення зустрічей та обговорень після розпуску Державного комітету
України у справах національностей і релігій, який координував її
діяльність: влада так і не визначила, кому передати повноваження та
відповідальність координатора; Міністерство Закордонних Справ та
Служба Безпеки України, якщо і провадять якусь діяльність в
рамках попередження поширення проявів расизму та ксенофобії у
країні, роблять це вельми тихо та не повідомляють громадськість
про свої успіхи. Намагання держави покращити законодавство, а
саме внесення змін до деяких законодавчих актів, поміж якими –
сумнозвісна стаття 161 ККУ, також не мали успіху. Зміни до статті
161, наприклад, не виправили основного її недоліку – необхідність і,
водночас, не відпрацьованість способів доведення мотиву, що
робить практичне застосування цієї статті майже неможливим. Крім
———————
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того, усі ініціативи держави будувалися на спробах винайти щось
унікально своє та повністю ігнорували як визнані стандарти прав
людини, так і кращі практики боротьби із проблемами злочинів на
ґрунті ненависті, що їх розроблено в європейських країнах.
Більше того, хоча окремі неурядові організації намагаються
проводити моніторинг проявів расизму та ксенофобії (як ксенофобських матеріалів у ЗМІ, так і випадків саме злочинів на ґрунті
ненависті), державні органи досі не надають адекватної інформації
про свою діяльність у цій сфері. Навіть більше, деякі жертви
повідомляють про те, що саме працівники міліції дискримінували їх
на основі расової чи етнічної відмінності та порушували їх права.
Так, у звіті найбільшої міжнародної правозахисної організації
«Amnesty International», названому «Уряд повинен вжити заходів,
щоб зупинити расову дискримінацію» йдеться про те, що жертв
часто змушують почуватися таким чином, начебто вони самі скоїли
злочин та перебувають під підозрою. Працівники міліції часто
навіть не розуміють, що саме мається на увазі під терміном злочин
на ґрунті ненависті чи просто «расистський злочин».
Чинні практики, що їх застосовують працівники міліції, та їх
манера поводження із ВМ, не залишають простору для адекватного
та належного розслідування злочинів, вчинених на ґрунті ненависті.
Це призводить до повторної віктимізації жертв, їх небажання
повідомляти про злочини та використовувати юридичні механізми
для відновлення своїх порушених прав. Такий стан речей впливає на
спільноти ВМ загалом, спричиняючи фрустрацію та недовіру до
державних органів, призводить до ізоляції окремих груп.
Жодних покращень не відбувається й у сфері протидії гомофобним настроям у суспільстві: держава досі не визнає злочини,
скоєні на ґрунті гомофобії, злочинами на ґрунті ненависті; широке
поширення мови ворожнечі, спрямованої проти представників ЛҐБТ
спільноти, не отримує жодної реакції ані з боку держави, ані від
громадськості.
19 березня 2010 року у спільній заяві три європейські інституції – Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ)
ОБСЄ, Європейська Комісія проти расизму та нетолерантності та
Агенція з основоположних прав Євросоюзу – висловили занепокоєння теперішніми «напрямками та проявами расизму, як-от дедалі
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частішим використанням Інтернету расистськими угрупованнями
для залучення нових членів, радикалізації, керування та контролю,
як і для приниження та залякування опонентів. Інтернет став важливим каналом комунікацій, який з’єднує людей у «кіберпросторі» –
після чого вони зустрічаються та вдаються до дій у фізичному світі».
Це змалювання точно відбиває процеси, які відбуваються на перетині віртуального і «фізичного» вимірів українського агресивноксенофобського простору. За попередніми спостереженнями, що їх
Проект «Без Кордонів» Центру «Соціальна Дія» проводив протягом
2008–2010 рр., і систематичніше – протягом квітня-травня 2010 р.,
расистські та ксенофобські сайти українського сегменту Інтернету
не лише поширюють ненависть, а й координують діяльність
окремих індивідів та груп, дають приклади для наслідування, і
намагаються поширювати ксенофобські погляди за межі ультраправих кіл92.
Будь-яку соціальну проблему потрібно об’єктивно розглядати
у загальному контексті. Насильство на ґрунті ненависті – це тільки
найбільш помітний прояв загального явища ксенофобії, яка існує у
суспільстві. В останні роки експерти з тривогою вказують на швидкий розвиток одразу кількох негативних тенденцій у сфері міжнаціональних стосунків. Поміж чинниками, які сьогодні викликають
особливу тривогу (окрім зростання кількості злочинів, пов’язаних із
насильством на ґрунті расової, етнічної та/чи релігійної ненависті) –
хвороблива міґрантофобія в масовій свідомості, підігріта абсурдними та безграмотними статтями журналістів і заявами чиновників;
дедалі гостріші взаємини між умовними «слов’янами» та етнічними
меншинами тощо. Хоча жодна з цих проблем реально не загрожує
національній безпеці країни, невпинно більшає кількість різних
виявів расизму і разом з тим людей, що серйозно від них
постраждали. Суспільство та влада зобов’язані якомога скоріше
усвідомити серйозність проблеми ксенофобії.
———————
92

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf

Тема 2.2. Прояви ксенофобії в діяльності політичних партій,…

89

Загальновідомо, що українське суспільство є поліетнічним.
Згідно з результатами Всеукраїнського перепису населення 2001
року, національні меншини становлять 22,2% населення країни.
Традиційні меншини, які мешкають на території нашої країни
протягом століть. Це «свої» етноси, звичні для українського суспільства; основною проблемою для тих представників цих етносів,
які вважають свою етнічну ідентичність, яка базується на походженні, вартої захисту, є не ксенофобія, а перспектива поступової
асиміляції.
Багато які з наявних проблем етнополітичної ситуації в
Україні пов’язані з відсутністю розвинутої та сучасної законодавчої
бази. Чинні українські закони про мови та про національні меншини, непогані для свого часу, безнадійно застаріли. Відносна гармонія
в міжетнічних взаєминах, яка склалася природно без особливих
зусиль із боку влади, з огляду на історичну традицію та з низки
інших причин, у певному сенсі загальмувала подальший розвиток
законодавчої бази в цій сфері. Країна живе без Концепції державної
етнополітики, а це, зокрема, означає, що держава так і не визначила
на стратегічному рівні політику щодо національних меншин.
Відсутні законодавчі акти про реституцію націоналізованої власності громад, про національно-культурну автономію, нормальна
законодавча база, яка містить конкретні механізми реабілітації
репресованих народів, тощо.
В Європі заведено вважати, що ставлення до національних
меншин принципово важливе для розвитку свобод, демократії,
базових прав людини, а також для покращення клімату в суспільстві
загалом, незалежно від того, наскільки кількісно вагомою є частка
«не титульного» населення в країні. Сучасні європейські стандарти в
царині етнополітики передбачають активну підтримку етнічних
меншин і впровадження політкоректности й толерантності в усі
сфери суспільного життя: від масової культури до кадрової політики. Україна наразі значно відстає від загальноєвропейського
прогресу в цій царині.
Промовистим є те, що поляки – це єдина група, щодо якої
соціальна дистанція скорочується. За результатами останніх
опитувань КМІС, вони «наздогнали» євреїв, котрі протягом усього
пострадянського періоду були найближчою до домінантного
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східнослов’янського населення етнічною групою. Причини цієї
тенденції очевидні. Те, що Польща послідовно підтримує Україну на
зовнішньополітичній (передовсім європейській) арені, те, скільки
зусиль доклали науковці, представники творчої інтелігенції та
політики для примирення двох народів після всіх складнощів у
взаєминах, що були в минулому, – весь досвід сукупності дій в
офіційній та «народній» дипломатії заслуговує на уважне вивчення
й осмислення.
На межі ксенофобії у суспільній свідомості всього населення
України (хоча в контексті методології шкали Боґардуса правильніше
говорити про «ізольованість» чи «дистанційованість») – ставлення
до азербайджанців, вірмен, узбеків, таджиків, турків. Найнегативніші почуття викликають у мешканців України вихідці з країн
Африки й Азії, а також роми. Крім того, соціологічні дослідження
фіксують різко негативне ставлення українців до біженців, шукачів
притулку та вимушених переселенців.
Загальна тенденція, яку виявляють соціологи, на жаль,
демонструє стале зростання соціальної дистанції між етнічними
групами. Безумовно, держава та суспільство зацікавлені в систематичному проведенні повноцінних досліджень рівня нетерпимості
у масовій свідомості населення країни.
Одна з основних проблем національних меншин – мовна.
Фактично перестали бути мовами повсякденного спілкування або
опинилися на межі зникнення такі традиційні для України етнічні
мови, як караїмська, кримчацька, їдиш. На жаль, покликана
захищати саме їх Європейська хартія регіональних мов або мов
меншин, на практиці не виконує своїх функцій – зокрема тому, що
провладні на сьогодні сили зазвичай використовували її в суспільнополітичному протистоянні винятково на користь офіційного статусу
російської мови, яка не потребувала державної підтримки і не
перебувала на межі зникнення.
Як уже було зазначено вище, для традиційних меншин
ксенофобія не становить гострої проблеми. Однак є і винятки. З
огляду на специфічні причини (у кожному окремому випадку
унікальні), деякі групи все-таки виявляються об’єктами ксенофобії
та постійно зазнають дифамації, дискримінації чи навіть нападів на
ґрунті ненависті.
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До уразливих етнічних груп належать передовсім роми
(цигани). Внаслідок соціально-економічних, культурних й історичних причин більшість членів цієї етнічної групи належать до
найбідніших прошарків населення. Стійкі негативні стереотипи
масової свідомості, пов’язані з ромами, побутують в українському
суспільстві. Цілком респектабельні засоби масової інформації не
гидують експлуатацією цих стереотипів, подаючи узагальнений
портрет усього народу в образі наркоторгівця та шахрая. Правоохоронні органи іноді проводять профілактичну роботу з ромами,
що її цілком можна оцінити як дискримінаційну. Роми мають
складнощі і з працевлаштуванням. Варто зазначати, що єдине,
зафіксоване моніторингом протягом 2010 р. вбивство, яке було
скоєно на ґрунті етнічної ненависті (та навіть було офіційно визнано
в якості такого слідством) – це вбивство ромської жінки, яку саме
(та виключно) за етнічною ознакою вбивці «розпізнали» (звісно,
помилково) як «наркоділершу».
Очевидно, що коректне розв’язання проблем, пов’язаних зі
становищем ромів в Україні, потребує комплексної, системної та
довготривалої програми, на кшталт тих, які вже продемонстрували
свою ефективність в інших країнах Східної Європи (приміром, в
Угорщині та Румунії). Однак ксенофобія та дискримінаційні заходи
щодо ромів, зафіксовані, зокрема, з боку правоохоронних органів,
також вимагають спеціального комплексу заходів протидії.
Часто-густо до уразливих меншин зараховують євреїв.
Щоправда, сьогодні становище єврейського народу в Україні цілком
стабільне, однак євреї і далі є об’єктами дифамації у деяких засобах
масової інформації, а іноді й жертвами вуличних нападів. Нападають практично винятково на ізраїльтян чи/або релігійних євреїв,
які привертають увагу характерним одягом. Прибічників юдаїзму
часто цілеспрямовано вистежували або чатували на них біля
синагог. Тобто можна говорити радше про юдеїв як уразливу
релігійну групу, а не про євреїв як про уразливу етнічну меншину. А
загалом, попри галасливу інформаційну кампанію минулих років
про небувале зростання антисемітизму в Україні, за нашими даними,
ситуація у цій царині доволі стабільна, а за деякими показниками
(скажімо, кількість юдофобських публікацій, або кількість випадків
антисемітського насильства) було зафіксовано навіть помітний спад.
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Набагато гірша ситуація з представниками «нових меншин» –
нещодавніми гостями України, вимушеними переселенцями та
біженцями. Саме вони є найчастішими об’єктами ксенофобії: від
образ до дискримінації та насильства. Потерпають також іноземні
студенти, бізнесмени й навіть дипломати.
Серед жертв расистів – вихідці з Африки, Центральної та
Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Кавказу та Закавказзя і
навіть Латинської Америки. Загинули від побиття і поранень,
завданих ножами й іншою холодною зброєю, студент із Гамбії, двоє
громадян Банґладешу, ніґерієць, кореєць, араб (біженець із Іраку),
біженець із Конґо, біженець із Сьєра-Леоне, грузин, громадянин
України змішаного (україно- іранського) походження... Географія
відомих нападів широка: Житомир, Київ, Луганськ, Луцьк, Львів,
Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Харків, Черкаси.
По-справжньому серйозного характеру набула проблема
расистського насильства щодо іноземних студентів. Потенційно
вона може завдати серйозних збитків і міжнародній репутації
України, і її економіці. В Україні навчаються близько 40 тисяч
студентів із-за кордону, найбільше на навчання приїздять з Ірану,
Сирії, Туреччини, Китаю, Індії та інших країн Азії й Африки.
Одним із підтверджень малої ефективності дій держави проти
ксенофобії є поблажливе ставлення до організацій, які постійно
вчиняють расистські та ксенофобні дії та пропагують такі ідеї. В
Україні (згідно з даними МВС України) серед ультраправих
організацій налічується не менше 500 осіб віком від 14 до 27 років,
об’єднаних у групи чисельністю від 20 до 50 осіб без чіткої
структури та організації.
Згідно з даними соціологічного дослідження «Нетолерантна
діяльність та організації в Україні», полем для вирощування
праворадикальних ідей в Україні сьогодні є, наприклад, середовище
футбольних фанатів. Дослідники виокремлюють такі рівні організації нетолерантної діяльності в Україні:
1) Екстремісти. Найбільш екстремістськими та радикально
настроєними суб’єктами ксенофобії і расизму в Україні є найменш
організовані групи, а саме так звані «моби» (невеликі нестійкі групи
молодих хлопців, середній вік – 20 років), що сформувалися на
хвилі моди в окремому районі, школі, училищі, являють собою
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найнебезпечніше та кримінальне крило нетолерантно налаштованих
українців. Їм притаманний високий рівень агресивності, відсутність
соціальних зобов’язань, родини, готовність ризикнути, бажання
брати участь у протестній діяльності, чіткий поділ «свій – чужий».
Такі уявлення призводять до нападів, побиттів та образ іноземних громадян, особливо громадян України так званої «неслов’янської» зовнішності – «видимих» меншин (visible minorities).
Наприклад, така група нетолерантно налаштованих до іноземців молодиків може напасти на китайських студентів, які
чекають на зупинці тролейбуса, просто тому, що їм не сподобалася
їхня зовнішність. Серед основних мотивів утягнення молоді у
вуличну нетолерантну діяльність виділяють такі: мода (у певних
колах молоді модно бути скінхедом, чому великою мірою сприяє
ореол таємничості, небезпеки, сили, що створюють навколо цього
явища деякі матеріали у ЗМІ); бажання групової належності (типове
для підлітків прагнення відчути себе частиною групи; оскільки
наразі не так багато безкоштовної позанавчальної діяльності, до якої
могли б долучитися молоді люди, вони доєднаються до вуличних
груп); особисті негаразди та бажання їх компенсувати (відчуття
образи і бажання помсти, невдачі в особистому житті спонукають
звинувачувати всіх іноземців у певній діяльності. Наприклад: «А
чого вони до наших дівчат пристають?»); ідеологічні переконання;
ситуативний фактор (певні акції, що здійснені мобами, мають
спонтанний характер: група молодих людей, що проводять час
разом, вирішує розпочати «щось»).
2) Організовані сучасні націонал-соціалісти, володіючи певними політичними амбіціями, сповідуючи ідеологію націоналсоціалізму, ультраправі організації, що прагнуть розширити коло своїх
потенційних послідовників. Саме тому, як об’єкти рекрутингу для
них важливі не тільки футбольні фани, школярі та студенти. Беручи
участь у різних акціях, виступаючи проти олігархізації та криміналізації економіки, вони отримують можливість працювати з
такими аполітичними сегментами як робітники, дрібні торговці,
службовці .
Так, найбільш серйозною організацією у цьому колі, що має
політичні амбіції і претендує на політичну легалізацію, є парамілітаристське угрупування «Патріот України». Діяльність Харківської
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обласної громадської організації «Патріот України» (зареєстрована
17.01.2006, персональний склад нараховує близько 150 членів),
згідно зі статутними документами спрямована на відродження
української націоналістичної ідеї, вшанування пам’яті борців за
незалежність України (воїнів ОУН і УПА), протидію незаконній
міграції мешканців країн Азії та Африки до України. У їхньому
буклеті написано: «Щоб утвердити право нації, є прийнятними будьякі методи: від публічних до підпільних, від місцево-локальних до
глобально-масштабних, від парламентських до збройно-силових...
Виправдані будь-які доцільні та достатні насильство та жорстокість». «Патріот України» має формування, які організовані за
військовим принципом, та проводить постійні «вишколи» для своїх
членів. У ході ідеологічних «вишколів» постійно підкреслюється,
що Україною керують представники неукраїнського етносу.
Організація використовує такі основні канали рекрутингу нових
членів: зустрічі з молоддю у навчальних закладах, через інтернетсайт організації, акції організації, деякі з яких носять скандальний і
провокаційний характер, музичні збори та фестивалі, футбольні
матчі, особисте спілкування.
Близькими «Патріотові України» за ідеологією та партнерами
у багатьох акціях є інша організація – УНТП (Українська націоналтрудова партія). Як основну умову успіху ідеологи УНТП вважають
зміну національної політики держави, адже «громадянином України
може бути тільки людина українського або родинного походження»,
і «право займати державні посади повинно належати тільки
громадянам України». Своїх прихильників в УНТП розділяють на
три групи: активісти, які не приховують своїх переконань (декілька
десятків осіб); активісти, які не афішують своїх переконань (в організації вважається, що у масштабах України це 100–-1200 людей, але
експерти стверджують, що це явно завищене число); симпатики
(співчувають ідеології, але не вживають ніяких активних дій). Тому
оцінити масштаб цієї групи складно навіть для УНТП.
Загалом, виділяють два шляхи залучення нових членів у
праворадикальну діяльність: через субкультуру та минаючи
субкультурні елементи. Щодо «субкультурного» способу залучення,
то до уваги береться, перш за все, внутрішня мотивація майбутніх
членів, прагнення наслідувати комусь, виділятися, бути схожими на
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свою групу, бажання не просто бути членом якої-небудь невеликої
групи, а прагнути стати частиною «більшої» сили та змінити в країні
ситуацію, яку вони вважають несправедливою. Інший спосіб –
шляхом оминання субкультури, ґрунтується на ідеологічному підході, зокрема, на читанні літератури, вивченні теорій, росту індивідуальної національної самосвідомості, гіпертрофізації національної
ідеї). Такий спосіб є передусім прийнятним для рекрутингу
інтелектуалів, що поділяють подібні ідеї нетерпимості, але яких
відлякує агресивна, заснована на насильстві субкультура.
3) Організовані сучасні українські націоналісти (УНА-УНСО,
КУН, МНК, ВО «Свобода», СПАС, Тризуб, Бандерівець). Ситуація з
цими організаціями є суперечливою. Зокрема, як зазначають
дослідники, «було б великим перебільшенням сказати, що у рядах
українських націоналістів існує єдина думка з приводу відношення
до людей іншої національності, віросповідання, раси.
Різноманіття організацій зі схожою ідеологією, назвами,
методами роботи створює досить заплутану ситуацію, у якій легко
замаскувати расизм і ксенофобію під боротьбу за відродження
української держави. Саме тому, найбільш серйозні організації, що
розуміють можливі наслідки росту расизму та ксенофобії взагалі для
країни і для образу націоналізму зокрема, прагнуть відмежуватися
від радикальних рухів. Так, 22 січня 2008 на Конгресі націоналістичних партій і рухів УНА-УНСО, ВО «Свобода», «Тризуб»,
«Українська партія», «Національний альянс», ОУН(р), ОУН(м),
«Молодіжний націоналістичний конгрес» і «Патріот – захисник
батьківщини» заявили про співробітництво. У той же час,
Українську націонал-робітничу партію та «Патріот України» не
запросили до участі».
Дослідники нетолерантної діяльності в Україні доходять
висновку, що в Україні «найбільш екстремістські групи доволі
слабко організовані та розрізнені, а чим більше організація претендує на політичне майбутнє, тим більш ретельно її лідери
прагнуть уникати екстремізму як у публічних висловленнях, так і у
діях, прагнучи діяти в рамках правового поля» . Сьогодні в Україні
існує тенденція до формування перехідних форм від вуличного
насильства до більш організованих форм діяльності, що є найбільш
істотним викликом громадському суспільству на найближчі кілька
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років. Світова фінансова криза, зростання рівня міграції у поєднанні
з відсутністю чітко спланованої політики держави у сфері розвитку
толерантності у суспільстві, створюють ризик істотного зростання
радикальних нетолерантних настроїв у суспільстві та відповідно
приросту числа активних членів праворадикальних організацій.
Більш загрозливі результати ескалації ксенофобських настроїв
стали помітними в Україні після 2005 року, коли групи так званих
скінхедів ( «бритоголових») виокремилися із лав футбольних
фанатів в окрему течію. З’явившись в кінці 60-х років ХХ століття у
Великобританії, рух перших бритоголових спочатку мало суто
класовий характер, об’єднуючи робітничу молодь, в тому числі і
темношкіру, під гаслом «Fight fог уоuг сlass, nоt foг уоuг rасе!»
(Борись за свій клас , а не за расу!). Згодом скінхеди перейняли
нацистську символіку й ідеологію і поширили свій рух на Європу,
Америку, Австралію. У сусідній Росії «бритоголові» з’явилися в
кінці 1990-х років, швидко оформивши при фінансовій підтримці
ультраправих політичних сил в організоване неонацистський рух.
На українському просторі найбільш активними та агресивними вважаються ультраправі групи з числа так званого руху «Біла
Влада-Скінхед Спектрум» (White Power – Skinhead Spektrum),
українська філія світової екстремістської мережі «Кров і Честь»
(Blood & Honour), воєнізована неонацистська секта « Світова Церква
Творця Рутенія »(World Church of the Creator Ruthenia, WCOTC). Їх
об’єднує загальна ідеологія расизму та націоналізму, яка діє на
принципах установлення переваги над особами інших рас і
національностей. Найбільш чисельні групи скінхедів були зафіксовані у містах Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Севастополі, Чернігові та Автономній Республіці Крим. Якщо в Росії
масштаб скінхедівського руху обчислюється десятками тисяч осіб,
то в Україні, за попередніми даними МВС України, сьогодні їх
налічується не менше 500 осіб у віці від 14 до 27 років, об’єднаних в
групи чисельністю від 20 до 50 осіб без чіткої структури та
організаційної побудови.
Саме з 2005 року у Львові та Харкові стають регулярними
закриті фестивалі неонацистських музичних гуртів з України та
Росії, організовані неофіційною Українською націонал-трудовою
партією з піснями відверто расистського характеру. Організація
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«Патріот України», яка протягом 2007 року провела серію маршів зі
смолоскипами у Києві та Харкові, використовуючи ксенофобські та
расистські гасла, регулярно організовує для активістів руху так звані
воєнізовані «вишколи» на покинутих промислових об’єктах, в
лісових таборах, туристичних базах. В Інтернет-мережі постійно
діють не менше 30 веб-сайтів неонацистського та націоналістичного
характеру (Радикальний Український Націоналізм, Сайт справжніх
патріотів, Nachtigall, Blood & Honour Ukraine тощо).
У засобах масової інформації стає постійною тенденція до
оперування такими термінами як «кавказька мафія», «злочини осіб
циганської національності», «азіатські злочинні угрупування». Такі
вислови є не тільки некоректними і неприпустимими, але й часто
призводять до спекуляцій з боку радикально налаштованих неонацистів і націоналістів.
Насильство на ґрунті ненависті. Йдеться не про всі злочини
проти іноземців, а тільки про ті випадки, коли наявна інформація
про злочин дає змогу з великою мірою впевненості говорити про
його расистський характер: коли, наприклад, особа з виразно
неслов’янською зовнішністю зазнає раптового і неспровокованого
поведінкою жертви нападу одного або, частіше, кількох підлітків
типового для молодіжної расистської субкультури вигляду. Злочинці часто-густо озброєні ножами чи предметами, вживаними як зброя
(стале- вими прутами, дрючками, «розочками» розбитих пляшок),
перед самим нападом чи під час побиття вони вигукують расистські
гасла, на кшталт: «Негре, забирайся до Африки!» або «Україна для
українців!». Випадків, коли ідеологічний характер злочину не має
точного підтвердження, набагато більше. Крім того, якщо одні
злочинці діють із демонстративною відкритістю, бажаючи залякати
«расових ворогів» своєї хворої уяви (деякі напади самі расисти
знімають на камеру і потім викладають у відкритому доступі в
Інтернеті), – то інші діють не менш жорстоко, але дотримуючись
конспірації. Жертви їхніх нападів потрапляють радше до списків
зниклих безвісти.
Зненацька й не спровоковано нападають на перехожих із
неслов’янською зовнішністю, як правило, голені або ж коротко
стрижені підлітки у високих шнурованих черевиках і підкочених
джинсах. Так виглядають типові представники руху скінхедів. Вони
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певні, що «очищають країну». Це молодіжний рух, у субкультурі
якого важливе місце посідають нацистська символіка й расистська
ідеологія, а до стилістичних особливостей належить агресивна
модель поведінки. Як і будь-який молодіжний рух, скінхеди не є
організацією; це мережа групок, об’єднаних світоглядом, атрибутикою та способом життя.
Угруповання наці-скінхедів помітно активізувалися у великих
містах України за минулі чотири-п’ять років. Скінхеди (чи бонхеди,
як їх називають їхні субкультурі «опоненти», чи скіни, як вони
скорочено називають самі себе) – це течія в молодіжній культурі, що
з’явилась у бідних робітничих кварталах Великої Британії наприкінці 1960-х років. Спершу це був агресивний рух радше соціального протесту проти і офіційної культури, і молодіжної субкультури
дітей «середнього класу» – хіпі та бітників. Перші скінхеди носили
короткі стрижки («голомозі» вони були тільки якщо порівняти їх із
довговолосими хіпі), важкі черевики будівельних робітників і
«донки» – грубі куртки або півпальта докерів. Скіни били
«патлатих» і «паків» – доволі численних в Англії вихідців із
Пакистану, які займалися переважно торгівлею та дрібним бізнесом.
При цьому до чорношкірих і мулатів скінхеди ставилися з симпатією, слухали ямайську музику реґей та ска.
Наступне покоління бритоголових, що сформувалося наприкінці 1970-х – на початку 1980-х, дещо змінило зовнішність і світогляд. Вони поголили голови і вдягли чорні джинси та короткі куртки
без коміра, а об’єктів своєї ненависті почали вибирати за етнічною, а
не соціальною ознакою. Важливу роль у появі скінхедів у сучасному
вигляді зіграла культова в їхньому середовищі музична група
«Skrewdriver»93 та її лідер Ян Стюарт. Тоді-таки відбулося розділення скінхедів на «коричневих» і «червоних». «Червоні» й далі
плекали соціальний протест і дистанціювалися від побратиміврасистів. При цьому «ліві» та «праві» скіни практично не
відрізняються зовні, крім як символікою, нашивками на куртках та
об’єктами агресії. Втім, в Україні «ліві» скінхеди, антифашисти й
анархісти, становлять абсолютну меншість.
———————
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«Викрутка» – інструмент, що ним бритоголові озброювалися для вуличних
бійок.
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Для руху скінхедів, як і для будь-якої іншої молодіжної
субкультури, важливими є символіка й атрибутика. Відверто ідеологічні та пропагандистські видання у підлітків не надто популярні.
Світогляд субкультурної групи поширюється на новачків здебільшого саме через символіку, музичні тексти чи подібні матеріали.
Останнім часом значну роль і в «пропаганді», й просто у спілкуванні
та налагодженні горизонтальних зв’язків відіграє Інтернет. У
символіці наці-скінхедів центральне місце посідає «кельтський
хрест»94, скошений «конфедератський» хрест95. Іноді вони використовують свастику: і класичну, на чотири промені, і на три промені96.
Зі спорадичних символів можна згадати череп і кості («мертва
голова»), нашивки з літерами WP (від «White power» – короткого
гасла та назви напрямку), стилізоване зображення білого кулака,
зображення бульдога в нашийнику зі шпичаками, стилізоване
зображення бейсбольної біти. Поширені рунічні символи, що їх
свого часу використовували в нацистській Німеччині: здвоєна руна
«зиґ»97, руна «отал»98 та інші. Останнім часом стали дуже поширені
(під впливом спорідненої зі скінхедами субкультури футбольних
фанатів) нарукавні нашивки із зображенням українського прапора,
бейсболки з малим гербом України («тризубом»).
Іноді скінхеди використовують нашивки із зашифрованими,
зрозумілими тільки своїм (ця система кодувань, як і специфічний
сленг, є звичайною рисою молодіжних субкультур) гаслами. До
таких гасел належать, приміром, «88!»99; «Oi!»100; «14 Words»101. Ці
———————
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Хрест у колі, промені хреста виходять за межі кола.
Прапор південних рабовласницьких американських штатів часів громадянської війни.
96
Символ апартеїду.
97
Дві блискавки на подобу абревіатури SS.
98
Ромб із «ніжками».
99
Зашифроване за номерами літер «Heil Hitler».
100
Англомовне сленгове привітання-вигук на кшталт «Гей!», яке дало назву
музичному напрямкові скінів.
101
Своєрідний «символ віри» скінхедів, що його сформулював американець
Дейвід Лейн, один із визнаних ідеологів руху: «We must secure the existence of
our people and a future for white children!», у перекладі українською – «Ми
повинні зберегти саме існування нашого народу та майбутнє білих дітей».
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«шифрування» та їх комбінації (на кшталт «WP! 14/88!») рясніють
на численних виданнях скінхедів, на обкладинках аудіо касет та СDдисків, їх використовують у графіті, татуюваннях і нашивках.
В одязі скінів переважає стиль «мілітарі» (камуфляжні штани
та куртки); військові й стилізовані під військові високі шнуровані
черевики на грубій підошві, іноді зі сталевими носаками (популярність має продукція фірм «Доктор Мартінс» та «Ґріндерс»);
короткі спортивні куртки (так звані «бомбери» чи куртки різних
футбольних клубів) чорного, захисного або, рідше, синього кольору;
часто-густо підтяжки, напіввійськові кепі (так звані «гансівки»);
чорні джинси з високо підкоченими холошами, рідше – довгі чорні
плащі («генрихи»). Іноді скінхеди оперезаються армійськими ременями «радянського» зразка, перед тим заливши всередину пряжки
свинцю для важкості. В умілих руках такий ремінь – небезпечна
зброя.
Основна зовнішня ознака скінхеда – це поголена або коротко,
«під нуль», пострижена голова. Іноді авторитетні члени руху,
лідери, дозволяють собі охайну коротку борідку. Важлива частина
іміджу бритоголових – татуювання зі специфічно скінівською або
виразно нацистською символікою. Існує також певна мода на зображення з язичницькими сюжетами чи кельтськими орнаментами.
Варто врахувати, що описаному шаблонно-хрестоматійному
образові скінхеда зовсім не обов’язково відповідають реальні молоді
люди, які нападають на іноземців. З одного боку, ксенофобськи
налаштовані агресивні підлітки далеко не завжди мають гроші, щоб
купити недешеві «мартинси». Та це й несуттєво: навіть ідеологи
руху стверджують, що зовнішній імідж не має значення; щоб бути
«справжнім скіном», головне – бити «ворога», «а в що ти при цьому
взутий, геть не важливо, хай і в постоли». Із другого боку, досвідченіші «товариші» свідомо уникають «зовнішніх атрибутів», щоб не
мати проблем із міліцією або з опонентами з-поміж тих «антифа»102,
хто практикує вуличне насильство. Більшої популярності набувають
менш помітні «маркери» субкультурної належності – наприклад,
певний одяг (куртки-балахони тощо) деяких фірм (на кшталт
———————
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«Антифа» – загальне позначення молодіжного субкультурного руху, який є
основним вуличним опонентом неонацистських угруповань.
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«лондсдейл» або «лакоста»), не такий специфічний, як «мартинси».
Така еклектична суміш спортивного й офіційного стилю, так званий
«кежуал», популярна серед футбольних хуліганів. Узагалі, «хули» та
«скіни» є «спорідненими» субкультурами (хоча, звісно «навколо
футбольний» рух завжди був масовіший, ніж «неонацистський»).
Ясна річ, ніякої єдиної «організації скінхедів» не існує. Це
настільки очевидно, що не варто було б про це говорити, однак
занадто часто доводиться чути конспіраційні просторікування про
якусь всемогутню цинічну силу, котра задля своєї корисливої мети
використовує неонацистів чи навіть керує ними. Схильні до такого
штибу міфології працівники правоохоронних органів не забувають
додати, що координаційний центр, що використовує у своїх
провокаціях «найманих молодиків», перебуває за кордоном. Такі
абсурдні висловлювання нагадують тезу двадцятирічної давнини
про «антирадянське неформальне об’єднання молоді «хіпі»,
кероване з Заходу». Керувати субкультурою неможливо, вона
розвивається за власною логікою.
Крім цих організацій, існує цілий ряд інших: Petrovsk Tigers,
Дозор-88 (обидві налічують близько 170 членів), «Біла Влада –
Скінхед Спектрум» (White Power – Skinhead Spectrum ) та пов’язана
з нею воєнізована нацистська секта «Світова Церква Творця
Рутенія» (World Church of the Creator Ruthenia). Всі перелічені
організації мають веб-сторінку103.
Про джерела фінансування українських скінхедів відомо мало.
Відома їхня організаційна прив’язка до міжнародних, насамперед
російських, праворадикальних груп. У Львові, Чернігові та Харкові
відбуваються регулярні фестивалі неонацистських музичних гуртів з
України та Росії, організовані неофіційною Українською націоналтрудовою партією. Нацистську літературу, фільми та музичні диски
расистського характеру для України продукують російські скінхеди,
часто разом з українськими вони проводять мітинги та марші104.
———————
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То чим пояснити різке зростання агресивної расистської
молодіжної субкультури, що його сьогодні фіксуємо в Україні?
Безумовно, як і будь-яке складне явище, воно має немало чинників,
які прямо чи опосередковано «працюють» на це зростання. Тут і
спричинена соціальною ситуацією криміналізація молоді, і бурхливий розвиток української «навколофутбольної» інфраструктури, і
наочний приклад Росії, де расистське насильство давно стало
кричущою проблемою, і поширення в суспільстві загалом
ксенофобських поглядів, і некоректне висвітлення в українських
ЗМІ етнокультурної проблематики, передусім у контексті міграції.
Часто-густо серед найважливіших чинників зростання ксенофобії у
суспільстві називають саме міграційні процеси. Мовляв, ксенофобія – це реакція на міграцію. Це спрощене розуміння процесу.
Ксенофобську реакцію провокують не мігранти як такі105.
Тема міграції та її сприйняття в суспільстві заслуговує окремої
серйозної розмови. По-перше, за нинішніх демографічних процесів
міграція необхідна Україні якщо не для виживання, то напевно для
збереження темпів зростання економіки. По-друге, попри динаміку
останніх років, мігрантів у нашій країні все-таки ще замало, щоб
говорити про якийсь «культурний шок» українців, які мають
безпосередній контакт із ними. Ми маємо справу з інформаційним
фантомом у чистому вигляді. Мігрантофобію розпалюють ЗМІ,
котрі, не замислюючись, публікують (посилаючись на правоохоронні органи, які найбільше на це страждають) безграмотні статті
про «нелегалів», котрі буцімто привозять в Україну «екзотичні
———————
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хвороби», наркотики та злочинність. Журналісти й редактори не
«відчувають» власної мігрантофобії, не трактують її як найактуальнішу форму ксенофобії й не усвідомлюють власної відповідальності. На жаль, образливу й здатну спровокувати расистську
реакцію маячню публікують не тільки «жовті» видання, але й газети,
що пишаються своєю ліберальною позицією й аналітичним
підходом. Важливість впливу ЗМІ годі переоцінити. Найбільшу
відповідальність за поширення негативних стереотипів несуть не
маргінальні націонал-радикальні летючки, що їх читають лише
переконані носії певних поглядів, а «мейнстримові» видання і,
звісно, телебачення. Нині ця теза найактуальніша щодо мігрантофобії, однак загалом це стосується всіх поширених у суспільстві
етнорелігійних фобій: кавказофобії, ісламофобії та інших.
Українські дослідники правого руху висловлюють припущення, що, крім ідеологічної та організаційної близькості між
українськими та російськими правими, існує підтримка правого
руху в Україні з Росії на рівні політики та ФСБ, щоб дискредитувати
Україну на міжнародній арені як націоналістичну та фашистську
державу.
Правий політичний спектр в Україні складається з великої
кількості маленьких партій, рухів та груп, які частково утворюють
спільні об’єднання або виступають у списках великих партій на
парламентських та комунальних виборах. Найуспішнішими правими
партіями під час трьох останніх виборів до Парламенту (2002, 2006
та 2007) були Прогресивна соціалістична партія України Наталі
Вітренко, Всеукраїнське Об’єднання «Свобода» Олега Тягнибока та
Українська Національна Асамблея Дмитра Корчинського.
Таблиця 6: Результати правих партій на виборах до
Парламенту 2002–2007.
ПСПУ

Свобода

УНА

2002

3,22%

-

0,04%

2006

2,93%

0,36%

0,06%

2007

1,32%

0,76%

-

Джерело: Умланд / Шеховцов. Праворадикальні політичні партії.
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За економічною програмою ПСПУ, близька до лівого ідеологічного спектра, в сенсі політичному стоїть на пан-славістичних,
націоналістичних та антизахідних позиціях. На чолі з Наталією
Вітренко на парламентських виборах у1998 р. партія набрала 4,04% і
потрапила в Парламент. На виборах Президента через рік Наталя
Вітренко отримала 10,97% і посіла четверте місце. Після цієї
перемоги ПСПУ разом з іншою партією правого спрямування
утворила «Блок Наталії Вітренко», який на виборах до Парламенту у
2002, 2006 та 2007 р. у списках з іншими дрібними партіями навіть
не потрапив до парламенту. На президентських виборах 2010 р.
Вітренко не кандидувала.
Очолювана Олегом Тягнибоком «Свобода» вийшла із
заснованої у 1995 р. Соціал-національної партії України, яку часто
порівнюють з НПД і яка розпалює ворожнечу проти росіян, євреїв,
нелегальних мігрантів. На позачергових Парламентських виборах
2007 року партія набрала 0,76 %, що вдвічі більше, ніж на виборах
2006 р. (0,36%). На позачергових виборах до Тернопільської
обласної Ради у 2009 р. «Свобода» отримала 34,4%, що стривожило
міжнародну громадськість. Олег Тягнибок був кандидатом у
Президенти на виборах у 2010 р. Він отримав 1,43% голосів
виборців і зайняв восьме місце серед 18 кандидатів. До 2004 р.
«Свобода» була членом Блоку Президента Ющенка «Наша
Україна». У липні 2004 р. Тягнибока виключили з фракції «Нашої
України» за антисемітизм та русофобію.
Заснована 1990 р. у Львові Дмитром Корчинським Українська
Національна Асамблея налічує 8000 членів 106. Вона є найбільшою
націоналістичною партією України, від початку відома своєю
націоналістичною та антисемітською ідеологією. Після частих
вуличних сутичок з російськими націоналістами в Києві та в Криму
у 1991 р. була заснована парамілітарна організація Українська
Народна Самооборона (УНСО), члени якої брали участь у локальних військових конфліктах у Придністров’і (проти Молдови), Грузії
(проти абхазьких сепаратистів) та в Чечні (проти Росії). У 1994 р.
партія змогла ввести в Парламент одного представника. На
———————
106

https://jamestown.org/program/radical-ukrainian-nationalism-and-the-war-inchechnya-2/

Тема 2.2. Прояви ксенофобії в діяльності політичних партій,…

105

парламентських виборах 1998 р. вона набрала 0,39% і в парламент
не пройшла, як і на наступних виборах у 2002 (0,04 %) та 2006
(0,06%). У виборах до Парламенту у 2007 р. партія участі не брала.
Засновник та багатолітній голова партії Дмитро Корчинський
полишив її у 1997 р. і заснував націоналістичну партію «Братство»,
яка підтримує стосунки з Кремлем та Російською Православною
Церквою. «Братство», або організовану ним групу скінхедів,
обвинувачують також у нападі на київську синагогу у 2002 р., що
було одним з перших злочинів скінхедів в Україні. У пресі
Корчинський стверджує, що членами «Братства» є декілька сотень
осіб. Детальніших даних про кількість членів «Братства», як і інших
роздрібнених правих партій, немає.
Зростання ксенофобських настроїв серед українського населення упродовж останніх років поки що не відображається на складі
Парламенту. «Відносно незначна роль радикальних націоналістичних партій в українській політиці», яку Пауль Кубічек констатував у
90-х роках, не змінилася й сьогодні. Попри низький прохідний
бар’єр – 3%, глибоку економічну та політичну кризу, «цю електоральну імпотенцію організованого українського радикального
політичного антилібералізму» за Андреасом Умландом можна
вважати вражаючою107.
Треба також зазначити, що практика включення правих
депутатів і навіть цілих партій у блоки вказує на те, що «політика не
бореться з правим рухом, а мобілізує його собі на користь у
передвиборчій боротьбі». Так, наприклад, Конгрес Українських
Націоналістів входить до блоку «Наша Україна», а прокучмівський
табір у 2004 р. не соромлячись мобілізував націоналістичні партії
Народний Рух України, УНА-УНСО та «Братство» на свою користь.
У порівнянні з іншими європейськими країнами, правий рух в
Україні, який налічує близько 2000 членів (без партій), розвинений
слабо. За даними моніторингу, члени правого руху задіяні в значній
кількості злочинів на ґрунті ненависті. Вони мають міжнародні
контакти й контакти з російськими правими групами, незважаючи
———————
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на дрібні ідеологічні розходження з останніми. Тривожить зростання присутності правих груп у мережі та поширення правої ідеології
серед молоді, схильної до насильства. У політиці правий спектр
представлений великою кількістю роздрібнених груп та партій, які
беруть участь у комунальних виборах спільно або з великими
партіями. До сьогодні вони не відігравали якоїсь ролі в парламенті.
Тема 2.3. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості в ЗМІ
Ключові слова: «мова ворожнечі», «Декларація основних
принципів роботи журналістів у поліетнічних суспільствах»,
расистське мовлення плутанина у поняттях, змішування термінів,
«свої» та «чужі» мігранти, провокативні заголовки та фото,
антисемітські публікації, кіберненависть.
Мас-медіа відіграють центральну роль в артикуляції та
поширенні ксенофобського ставлення в суспільстві. Вони формують
публічний дискурс і впливають на думки та цінності читачів і
глядачів. Умисне або несвідомо вони відображають ксенофобські,
сексистські, націоналістичні або релігійні упередження суспільства і
сприяють поширенню нетолерантності. Часто журналістам та
редакторам навіть авторитетних українських видань бракує професіоналізму, щоб побачити, як вони самі репродукують ксенофобські
стереотипи, й ініціювати критичний дискурс у суспільстві.
Одним із найбільш потужних «каналів» трансляції цих
настроїв та упереджень є засоби масової інформації. Звикаючи до
своєї роботи та сприймаючи її як повсякденне заняття, співробітники ЗМІ – журналісти та редактори – часто-густо можуть недооцінювати вплив, який чинять результати їхньої роботи на аудиторію.
Тим часом трансляція ЗМІ певної думки, твердження чи погляду –
певним чином легітимізує їх. За цих обставин не так важливо, чи є
ці медіа друкованими чи електронними («писали у газеті» дотепер
для багатьох має вагу, яка дорівнює «казали в телевізорі»), і тим
більше аудиторії нелегко розібратися, чи є оприлюднені дані правдивими, неупередженими – чи ж лише думкою; чи, навіть більше –
стереотипом.
Як наслідок, трансльовані журналістами послання упередженості, остраху чи й прямого неприйняття та ненависті щодо окремих
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груп населення сприяють поширенню та посиленню ксенофобських
настроїв у суспільстві – тобто створенню атмосфери, в якій виникають і починають діяти насильницькі угруповання.
На позначення інструментів передання подібних послань ми
будемо використовувати термін «мова ворожнечі». У пострадянському регіоні це поняття було дещо адаптоване до місцевих реалій
співробітниками російського Інформаційно аналітичного центру
«Сова», які доклали багато зусиль до моніторингу й аналізу мови
ворожнечі в Росії. Надалі ми спиратимемося, передусім, на їх
визначення та класифікацію цього явища.
За визначенням Міжнародної Амністії «мова ворожнечі» – це
будь-який вираз або дія, що розпалює міжнаціональну, расову або
релігійну ненависть і прямо або непрямо закликає до насильства,
відмежування та нетолеранції. До мови ворожнечі зараховують
образливі висловлювання та назви на адресу певного народу, нації,
релігійної, мовної або іншої соціальної групи. Міжнародні та
українські правозахисні організації закидають українським масмедіа регулярне вживання «мови ворожнечі», коли вони повідомляють про національні меншини. Говорячи про мову ворожнечі,
мають на увазі, передусім, некоректні висловлювання на адресу
етнічних, конфесійних чи певних соціальних груп як спільнот і на
адресу конкретних людей як представників цих спільнот. Подібні
висловлювання можуть стосуватися групи людей, виокремленої за
зовнішньою ознакою (напр., колір шкіри), етнічністю, віросповіданням і т. ін. Нерідко мова ворожнечі може спрямовуватися проти
соціальних груп – визначених або за регіоном походження (напр.,
міжнародні чи внутрішні мігранти), або за сексуальною орієнтацією
(напр., представники ЛҐБТ-спільноти), або за гендерними ознаками.
Тож поняття «мова ворожнечі» включає у себе значно більше,
ніж повідомлення мас-медіа. Без особливих зусиль можна пригадати
численні приклади використання мови ворожнечі у повсякденному
мовленні. Досить часто з’являється вона у промовах чи інтерв’ю
політиків. Журналісти ж не лише використовують її самі – а й
транслюють чужі «меседжі» з повсякденного та політичного рівнів.
За суттю ці рівні не надто відрізняються: на думку експерту Центра
«Сова» Галини Кожевнікової, «механізми ксенофобських стереотипів працюють коли не ідентично, то щонайменше дуже схоже для
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різних типів мови ворожнечі». Характерною особливістю медійної
мови ворожнечі є хіба що згадана «легітимізація» подібних висловлювань трансляцією їх у ЗМІ.
Умовно мову ворожнечі поділяють на кілька категорій і
підкатегорій: адже до некоректних висловлювань можна зарахувати
і відкриті заклики до дискримінації певної соціальної групи, і невиправдане згадування цієї групи в негативному контексті. Використання цих висловлювань та оцінок може бути і свідомою тактикою, і
результатом неуважності чи непрофесійності. Тому, для зручності,
експерти Центру «Сова» поділяють мову ворожнечі на такі категорії: жорстка, середня та м’яка.
Змалювати всі випадки, коли журналісти використовують
мову ворожнечі, – навряд чи можливо. Ми зупинимось на основних
моментах, які мають, передусім, практичне значення.
Перший, найочевидніший випадок, коли автори матеріалів
використовують мову ворожнечі – це коли текст чи сюжет має
відверто ксенофобський характер і, нерідко, – пропагує відповідні
ідеї108.
До 2007 року публікації, автори яких прямо чи завуальовано
закликали до дискримінації на ґрунті етнічної/расової належності
або ж виправдовували злочини на ґрунті ненависті, з’являлися
переважно у маргінальних виданнях (друкованих чи вміщених у
мережі Інтернет) крайньо правих угруповань різного штибу. Однак
за останній роки збільшилася кількість подібних текстів,
оприлюднених у ЗМІ, які виходять великим накладом. Ідеться про
тексти, автори яких свідомо вдаються до мови ворожнечі для
змалювання соціальної дійсності. З чималої кількості подібних
випадків наведемо три.
У статті, видрукуваній 2007 року в студентському журналі й
покликаній розповісти про молодіжну субкультуру скінхедів, –
мовилося лише про бритоголових неонацистів. І то у таких
термінах:
«Скинам не важно, насколько человек хороший или талантливый. Важно то, что он живет не в своей стране. Логика в таких
———————
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мыслях есть. Густав Лебон в своей книге «Психология народов и
масс» (1896 г.) представляет широкий анализ рас со стороны
психологии и, что очень важно, антропологии. Контекст книги в
том, что люди разных национальностей никогда не смогут
сосуществовать мирно – по мнению Лебона, прежде всего, из-за
различий в обычаях, религии и мировоззрении. Теория Лебона, к
сожалению, подтверждается конкретными примерами нашей
современности. [...].
По-хорошему скины – это патриоты. Патриоты белой расы
и той страны, в которой они обитают. Патриотизм этот
небезоснователен. Статистика показывает, что белый человек
действительно находится под угрозой вымирания»109.
Всіляко пропагуючи рух «скінів», автор при цьому намагається не вдаватися у негативні подробиці діяльності неонацистського руху і, водночас, погоджується з поглядами неонацистів про
«несумісність» існування різних рас чи етносів і з думкою про
«вимирання білої людини». Особливо дивно пропаганда поглядів
Г.Лебона як «наукових» виглядає у студентському журналі.
Подібні інтонації використовує й автор іншого тексту – який
покликаний прояснити, чому збільшується кількість нападів на
ґрунті расової ненависті:
«Кто осмелится утверждать, что в колониях нелегальных
мигрантов, которые как грибы после дождя растут в крупных
украинских городах, кто-то пытается соблюдать украинские
законы? Там знать не знают никаких украинских законов,
прибывшие мигранты строят отношения исключительно по своим
собственные законам и правилам. Торговля наркотиками и людьми,
рэкет, мошенничество, просто нелегальный бизнес, существующий
благодаря откровенному подкупу украинских чиновников, стали
основным занятием нелегалов в Украине. [...] А рядом живут
украинские граждане. Которые вовсе не звали этих «гостей», и
права которых «гости» все чаще и все наглее попирают. Чего
можно ожидать в ответ от коренного населения?»
Щоправда, автор відразу вказує, що не вважає винними у
———————
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зростанні кількості нападів самих мігрантів – але і не нападників, а...
українську державу. Втім, з тексту можна зробити геть інший
висновок. Той самий, який робить автор основного матеріалу
номера одного з популярних журналів:
«Антирасисти і космополіти лукавлять, коли прикидаються
ягнятами. Свобода свободою, а еміграція з нашої держави кількох
мільйонів українців і приїзд на їхнє місце жителів Пакистану, Індії,
Китаю більше схожі не на природну міграцію, а на геноцид. [...]
Щодо наркоманії, педерастії та інших збочень, які нині так широко
рекламуються та богемізуються у ЗМІ й так старанно
нав’язуються українцям – то тут коментарі взагалі зайві» (Малко
2008, с. 26–27). Ці розмірковування, до яких чомусь приплетено
«антирасистів», має на меті одне: вказати, що «популярність скінруху з кожним роком росте, проте такий ріст рівноправний тим
процесам, що відбуваються у суспільстві» (Малко 2008, с. 27), і що
«боротися зі скінхедами лише тому, що вони зі своїми ідеями не
вписуються у бажану модель суспільства – нерозумно»110.
Ці три приклади дають досить типову модель того, як виглядає
більш-менш відверта расистська стаття у популярному масовому
виданні. Передусім, в усіх трьох матеріалах міркування щодо
«культурної несумісності», «незаконослухняності мігрантів» чи
«геноциді» «місцевого населення» (ба навіть і «білої людини») використані з метою пояснити (а подекуди й виправдати) насильство на
ґрунті ненависті або ж активність угруповань, які подібне насильство практикують.
По-друге, в усіх даних матеріалах ідеться про протистояння
двох сторін, які визначені своїм походженням: з одного боку, це
«корінне населення / біла людина / скінхеди / українці», з іншого –
«мігранти / не-білі / антирасисти / нелегали». Подібний понятійний
каркас є типовим для расистського дискурсу і в цілому, і в деталях.
Щодо деталей: подібні автори не беруть до уваги, що, скажімо,
———————
110

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf

Тема 2.3. Прояви ксенофобії, расизму і нетерпимості в ЗМІ

111

учасники заворушень у Франції восени 2005 року були місцевими
мешканцями (а не іммігрантами); чи що в Україні чимало корінних
мешканців-українців «неслов’янського» походження (чиї пращури
народилися і виросли в Україні); чи що насильство на ґрунті
ненависті скоюється щодо людей із відмінною зовнішністю, а не
громадянством. Ставлячи знак рівності між «мігрантами», «нелегалами» та «не-білими», автори зовсім беруть до уваги, що найбільша
кількість мігрантів до України походить з Росії (а геть не з Китаю чи
Пакистану).
Кваліфікація подібних матеріалів як у цілому «расистських» –
не є перебільшенням. Сучасні дослідники – соціологи й антропологи – зазначають: більшість учених натепер не визнає «расу»
об’єктивною науковою категорією; розуміння того, чим є «раса»,
скільки рас існує і кого до якої раси зараховувати, стало розмитим,
або й зникло взагалі. Водночас, традиційні форми расистської
ідеології дискредитували себе практикою – і в нацистській
Німеччині, й у ПАР часів апартеїду. Однак це не означає, що расизм
як підхід чи ідеологія зник: тепер він переважно оперує несумісностями «культур», а не «генів». Щоправда від цього сутність
расизму як феномену не змінюється: цитуючи російського соціолога
В. Малахова:
«Расизм – это установление отношения зависимости между
социальным положением некоторой группы и культурными
характеристиками этой группы. Расизм начинается там, где
утверждают, что определенная группа людей занимается
определенной деятельностью не потому, что так сложилось в силу
исторических, экономических и еще многих других причин, а
потому, что таковы присущие этой группе свойства. Причем
происхождение этих свойств вовсе не возводится к биологии.
Современный расизм редко говорит о крови и генотипе, зато всегда
– о культуре. “Они” ведут себя так потому, что именно такой тип
поведения задан их культурой. И ничего здесь не изменишь. Эти
должны чистить обувь, эти – торговать наркотиками, а эти –
заниматься рекетом»111.
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За подібними формулюваннями йде і конструювання такого
найчастіше вживаного об’єкта ксенофобії, як «мігранти». Саме тому
можна з упевненістю казати, що «мігрантофобія» є натепер
найпоширенішою версією ксенофобії. Мігранти від початку не
складають єдиної групи: вони можуть походити з близьких і далеких
країн; приїхати з економічних причин, на тимчасове навчання чи
шукати притулку; можуть належати до будь-якої етнічної групи чи
мати будь-який регіон походження: вони записуються всі у єдину
групу як «чужорідний елемент», «культурно відмінний» від
корінного населення112. Так відбувається конструювання медіаобразу «мігрантів», які насправді мають між собою небагато спільного. Так, без згадки про кров і ґрунт, з’являється текст, вибудуваний за расистською логікою113.
Друкувати чи ні матеріали, подібні до згаданих – рішення
кожного конкретного видання, його редакції та власників. Однак у
разі вміщення подібних текстів не треба дивуватися, коли і матеріал,
і видання, що його вмістило, будуть схарактеризовані експертами і
представниками антиксенофобських ініціатив як «расистські».
Водночас, аби завершити частину про свідому пропаганду
ксенофобії чи використання мови ворожнечі, слід нагадати, що в
Україні (на відміну від, скажімо, США з їх Першою поправкою до
Конституції) свобода слова не є абсолютною цінністю. Кримінальний кодекс України містить статтю 161. Можливість застосування ч.1 ст.161 натепер – радше примарна; втім, історія
———————
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українського судочинства вже містить вироки, винесені судами на
адресу окремих ЗМІ, звинувачених за цією статтею, як і відомі
випадки відкриття кримінальних справ по публікації ксенофобних
матеріалів Щодо ж ч. 3 ст. 161 – її застосування виглядає майже
нереальним, зокрема, через складність доведення. Однак, здається,
мало в кого є сумнів, що стаття в журналі чи Інтернеті або ж телесюжет можуть відіграти роль у загибелі людей. Головне – хто і з
якою метою їх пише. І труднощі в застосуванні статті Кримінального кодексу не знімають відповідальності з авторів подібних
матеріалів.
Расистське мовлення.Частіше, ніж свідоме використання мови
ворожнечі з метою пропаганди певних ідей чи певної точки зору,
можна зустріти випадки «ненавмисного» використання расистського
словника. Здебільшого причиною є небажання (чи неспроможність)
автора матеріалу піддати власні стереотипи критичному аналізові
або невміле використання засобів вираження.
Внаслідок цього можна отримати матеріал, який міг би бути
описовим, аналітичним, можливо навіть – не зовсім збалансованим;
однак використання специфічної лексики перетворює його на
яскравий приклад расистської риторики.
Один з типових подібних випадків – коли журналіст кваліфікує особу як «підозрілу» чи як «потенційного злочинця» лише на
підставі певних рис фенотипу. Таким чином, люди з певними
зовнішніми ознаками криміналізуються заздалегідь. Ось початок
репортажу одного з телеканалів; тема – міграційна ситуація на
Закарпатті:
«Люди специфічної неєвропейської зовнішності вже стали
звичним явищем в Ужгороді. Вони не ховаються, відвідують
публічні місця, заводять знайомства»114.
Такий початок тексту відразу задає його специфічну
тональність: по-перше, журналіст цим пасажем стверджує, що існує
———————
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якась «типова європейська зовнішність» (певно, щось середнє між
«кучерявим темнооким італійцем» і «світлокосою скандинавкою»?),
а зовнішність вихідців з усіх інших регіонів планети є «специфічною». По-друге, акцентування на тому, що «люди специфічної
зовнішності» вже «не ховаються» і «відвідують публічні місця»,
вказує на те, що вони, певно, мали би ховатися і не відвідувати.
Однак ситуація досягла тієї кризової точки, коли вони «заводять
знайомства», чого для людей такої зовнішності журналістом не
передбачено.
Так було наперед задано тональність матеріалу: замість
висвітлення різних точок зору на міграційну ситуацію в Закарпатті –
представлено думку лише влади та прикордонної служби. Не дивно,
що текст сюжету, з мінімальними змінами, використало на своєму
веб-сайті одне з українських неонацистських угруповань. А ось
початок іншого тексту:
«45-річна Надія Ляшенко продає пиріжки біля станції метро
Нивки.
– Щоранку із цього метро виходить група індусів, мабуть,
десь тут працюють. Таке враження, наче накурені ходять. Я
боюся, щоб не напали, – розповідає жінка. – Міліції казала, а вони
розводять руками – мовляв, куди нам їх забрати.
– У столиці немає центру, де утримували б нелегалів, –
зазначає заступник голови Київради Сергій Рудик. – Це велика
проблема, бо правоохоронні органи, коли затримають кого,
можуть лише взяти на облік і відпустити»115.
В цьому випадку те, що група відрізняється за зовнішністю,
змушує героїню історії боятися цих людей. Журналіст, своєю
чергою, не лише передає цю думку без жодних застережень, а і
створює зв’язок, який вказує на нелегальність становища цих людей
на території України – через їхню відмінну зовнішність. Те, що ці
люди виглядають як індуси (лишається лише вірити пані Ляшенко,
що вони не буддисти, джайни чи мусульмани; не з Пакистану,
———————
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Бангладеш чи Шрі-Ланки), заздалегідь породжує страх нападу і
припущення, що вони є «нелегалами».
Намагаючись знайти аргументи на користь створення під
Києвом міграційної в’язниці, авторка натомість створила текст, який
важко схарактеризувати інакше, ніж расистський116.
В українських ЗМІ вже потроху почали експериментувати з
нейтральними/політкоректними назвами етнічних та «расових» груп
– однак правилом таке слововживання дотепер не стало. Втім,
відверто образливі назви також використовуються нечасто (ми не
говоримо зараз про Інтернет-сайти крайньо правих угруповань),
передусім якщо журналіст передає думку когось із героїв матеріалу:
«– Нелегалов у нас хоть отбавляй – особенно «азеров»,
узбеков и «гуков» (в’єтнамців, китайців. – Прим. авт.), – каже
знайомий продавець»117.
Тут наведено цитату продавця ринку, де працюють мігранти.
Ані сама ця цитата, ані специфічна лексика, використана продавцем,
не є принципово важливими для матеріалу (скажімо, у ньому не
йдеться про конфлікти між «місцевими» співробітниками ринку і
мігрантами). Однак зі вказаних трьох назв етносів – дві є образливими без жодної в тому потреби. Не рідше згадують в медіа
вихідців з Африки.
Поміж частиною журналістів стало популярним знущатися над
«політкоректністю» в називанні різних груп. Однак насправді
використання назв, прийнятних і не образливих для представників
цих груп, є не перешкодою для журналіста, а ознакою соціально
відповідального професіоналізму. Можна знову послатися на
соціолога Володимира Малахова:
«Такие кажущиеся нашей публике смехотворными заповеди
политкорректности, как негласный запрет называть чернокожих
———————
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неграми или выходцев из Азии азиатами, на поверку вовсе не
беспредметны. Дело в том, что слова – это отложившиеся в
дискурсе формулы, способы освоения и организации социальной
реальности. За тем, кто, кого и как называет, т.е. за отношениями
сигнификации, в конечном итоге стоят отношения власти. И если
общество хочет что-то изменить, то начинать следует с
изменения языка».118
Вище йшлося переважно про невміння чи небажання
журналіста критично поставитися до власних стереотипів або
мовних засобів. Водночас, нерідко ці стереотипи спираються на
зовнішній авторитет: або ж поєднуються із ним (статистичними
даними, матеріалами інших видань чи думкою експертів (або
державних мужів).
Як не сумно, подібні, не перевірені належним чином,
«зовнішні джерела» чи не найчастіше створюють ґрунт для
поширення неправдивої негативної інформації щодо представників
інших етнічних, релігійних чи соціальних груп.
Часто-густо автор намагається посилити враження від матеріалу використанням статистичних даних. Вони зазвичай вражають
чи бодай змушують замислитися; проблема хіба в тому, що досить
часто джерела цих даних або нікому не відомі, або не заслуговують
на довіру.
Так, одна зі згаданих вже вище статей, не вказуючи джерело
даних, твердить, що до України щороку приїздить близько 200 тисяч
«нелегальних мігрантів»119. Інший матеріал, вміщений у тій-таки
газеті того ж таки року (і теж згадуваний вище) погоджується із
кількістю «200 тисяч»; однак тепер ідеться вже... просто про
іноземців, що приїздять до ... Києва. Можливо, відсутність терміну
«нелегал» мала би пом’якшувати загальну інтонацію тексту. Однак і
перелік груп іноземців («азербайджанці, узбеки, в’єтнамці, китайці,
африканці» – жодних росіян чи молдаван), і твердження, що частина
———————
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з них торгує у місті «зокрема, наркотиками», створюють вкрай
негативне тло матеріалу. Зрозуміло, що жодних посилань на джерела не наведено120.
В іншому випадку автор спробував продемонструвати методику підрахунку – й отримав 733 тисячі іноземців, які проживають в
Україні121. Попри те, що ця методика не витримує жодної критики
(бодай тому, що, говорячи багато про «нелегальну міграцію», автор
ніяк не врахував нелегальний виїзд іноземців за межі України),
інтерв’юйований Геннадій Москаль не заперечив такі оцінки. Це
надало їм додаткової ваги – бодай тому, що п. Москаль свого часу
обіймав посаду голови Державного комітету у справах національностей і міграції.
Навіть статистичні дні, які мають поважне джерело
походження, не варто використовувати сліпо. Типовим прикладом
цього є повідомлення, що Україна є четвертою країною у світі за
кількістю мігрантів, які у ній проживають. Джерелом інформації
були дані Організації Об’єднаних Націй. Відтоді цю інформацію
цитували всі, кому заманеться, – від крайньо правих веб-сайтів до,
протягом певного часу, Державного комітету в справах національностей і релігій та прокурора м. Києва122. Утім насправді подібні
дані можна отримати лише, коли мігрантами вважати всіх, хто
народився за межами – тоді ще – УРСР, і, вочевидь, не рахувати тих,
хто виїхав із країни. Тож твердити, що Україна посідає 4 місце у
світі за кількістю іммігрантів, без пояснень того, що під «мігрантами» мають на увазі суто наукове визначення, а не синонім
«іноземних громадян» – це створювати, м’яко кажучи, викривлений
образ123.
———————
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Ще одна небезпека на шляху використання статистики: навіть
передруковуючи повідомлення з інших джерел, навряд чи можна
бути повністю впевненими в їх достовірності. Тож повідомлення з
присмаком «сенсаційності», особливо у такій дражливій темі, як
міграція й етнічність, краще перевіряти. Так, 20 червня 2007 року
низка Інтернет-сайтів поширила повідомлення про заяву співробітника Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в
Україні. У заяві йшлося про те, що вже за 5 років кількість біженців
в Україні перевищить кількість її «власного» населення. При цьому
сайт-джерело посилався на власного кореспондента, присутнього на
прес-конференції, де було зроблено цю заяву. Прес-конференція, і
справді, відбулась – однак указаний співробітник не брав у ній
участі, й такої заяви ніхто, звичайно, не робив. «Звичайно» – бо
подібна інформація є абсурдною для будь-кого, хто цікавиться
темою біженців в Україні. Інформаційні сайти, які передрукували
повідомлення, були змушені потім оприлюднювати спростування124.
Іноді основним завданням журналіста є висвітлити позицію
тієї чи іншої людини (експерта, політика, публічної особи) з
приводу певної проблеми. При цьому журналіст може не давати
власних оцінок, але медіа стає каналом трансляції чужого послання.
І якщо це послання висловлено засобами мови ворожнечі й має
відповідне наповнення, ЗМІ має усвідомлювати, що надає трибуну
для поширення упереджень і ворожості.
Це може статися під час оприлюднення інтерв’ю із політиком
чи повідомлення про заяву публічної особи. Така ситуація непроста
для журналіста: існує потреба донести зміст інтерв’ю неспотвореним. Водночас, відсутність коментування чи застережень у
процесі висвітлення сприяє поширенню негативних стереотипів
———————
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щодо певних соціальних груп. І навіть якщо джерело, на перший
погляд, гідне довіри, інформація може виявитися неправдивою, а
тон заяв – неприпустимим.
Так, у вже згадуваному інтерв’ю Геннадія Москаля чиновник
змальовує апокаліптичну картину України як «прохідного двору»,
твердячи, що в Україну їдуть «педофіли та маніяки» і що мігранти
завозять сюди «екзотичні хвороби»125. Мета інтерв’ю – зрозуміла:
лобіювати створення єдиної міграційної служби у складі МВС.
Однак наведені твердження не лише створюють украй негативний
образ «мігранта», а й не мають жодного фактичного обґрунтування.
Схожу тезу про «проблеми нетипових захворювань» перед тим
використовував тодішній номер 1 у передвиборчому списку «НУНС» Юрій Луценко під час відвідин Закарпаття. Крім цього, він
заявив, що у Києві проживає близько 1 мільйона «нелегальних
мігрантів». Друга теза була занадто абсурдною для журналістів, аби
ставитися до неї всерйоз. Водночас, твердження про проблему
«нетипових захворювань» є досить поширеним, і до того ж воно
було підкріплене заявою (тоді) екс-міністра внутрішніх справ. Ніхто
з журналістів не спробував перевірити інформацію – інакше
отримав би відповідь, що за всі роки незалежності України не зафіксовано жодного доведеного випадку, коли б мігранти спричинили
спалах «нетипових» захворювань в Україні126.
Якщо коригувати чи коментувати ці виступи журналісти часто
вважають проблематичним – геть протилежна ситуація створюється
під час висвітлення злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Коли
мова йде про побиття або вбивство, скоєне, ймовірно, через
расистські переконання – деякі журналісти звертаються за коментарем до представників крайньо правих угруповань. Вочевидь, це
робиться для дотримання своєрідного «балансу». В результаті,
найчастіше жодного вартісного коментаря у конкретній справі
———————
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Геннадий Москаль: Педофилы, извращенцы и маньяки массово едут в
Украину. – URL: http://ua-reporter.com/novosti/26432/
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
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подібні журналістські матеріали не містять. Натомість вони, фактично, надають місце і час ксенофобам для пропаганди своїх ідей з
нагоди вбивства чи поранення ще одного «інородця». Тож нерідко
під гаслом дотримання балансу до медіа потрапляє мова ворожнечі,
але збалансувати її журналісти часто не бажають чи не вміють.
Окремо варто згадати «трансляцію» дуже специфічного типу
повідомлень, яка відбувається на регулярній основі. Йдеться про
кримінальну хроніку. Найчастіше інформагенції передруковують
повідомлення регіональних ЦГЗ МВС України слово у слово; а ті
нерідко вказують етнічну належність підозрюваних, якщо ті
належать до етнічних меншостей (за скоєння злочину українцем чи
росіянином етнічна належність, як правило, не вказується). Такі дії
приводять до криміналізації представників цілих етнічних груп у
масовій свідомості – передусім ромів і вихідців з Кавказу. Іноді, як
узагальнення, йдеться про цілу соціальну групу (найчастіше
«мігрантів»), яку пов’язують зі злочинністю – таким чином
криміналізуючи її. Подібні повідомлення охоче використовують
крайньо праві та неонацистські організації, вміщуючи їх у себе на
сайтах з метою пропаганди.
Аби запобігти негативним наслідкам подібних повідомлень,
Етичний кодекс українського журналіста містить пункт 15: «Ніхто
не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу,
релігію, національне, регіо- нальне чи соціальне походження або
політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи
людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною
складовою матеріалу». На жаль, для багатьох журналістів подібні
правила залишаються прописаними лише на папері.
Зрештою, не можна не вказати на ще кілька типових, найчастіше – технічних, помилок, які здатні перешкодити журналістові
створити якісний і виважений матеріал. Всі вони є достатньо
очевидними і відомими – однак їх варто згадати.
Плутанина у поняттях і змішування термінів. Особливо часто
у висвітленні міграційних процесів змішуються поняття «біженець»
і «нелегальний мігрант» – що спричиняє криміналізацію біженців і
шукачів притулку. Наприклад, твердження журналістів про «табори
для утримання біженців і нелегалів» суперечать чинному законодавству України: шукач притулку чи біженець не може бути
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ув’язнений лише за те, що він/вона попросили про притулок. Так
само держава Україна має міжнародні зобов’язання із захисту
біженців – на відміну від економічних мігрантів 127.
Невмотивоване розрізнення між «своїми» та «чужими»
мігрантами. Загалом матеріали медіа стосовно українських заробітчан, які живуть і працюють за кордоном (часто – із порушенням
формальних правил перебування на території тих країн), за тональністю разюче відрізняються від матеріалів про вихідців з інших
країн, які перебувають на території України. Коли на це не існує
жодної об’єктивної причини, подібна відмінність призводить до
ствердження різної цінності людського життя, прав і свобод.
Якщо журналіст вирішить легковажно та жартівливо висвітлити тему чи захід, який матиме велике смислове навантаження для
представників певної етнічної, релігійної чи соціальної групи, – це
може створити напружену ситуацію і показати і представників даної
групи, і журналіста у невигідному світлі. Прикладом може бути
висвітлення однією з інформаційних агенцій «Маршу проти расизму», організованого представниками різних громад 26 червня
2006 року. За результатами маршу кореспондент зробив фоторепортаж із коментарями, інтонацію яких можна визначити як
поблажливо-іронічну. Водночас для учасників маршу, які протестували проти скалічень і вбивств людей через колір їхньої шкіри,
подібна інтонація видалася образливою. Крім того, у низці випадків
коментарі були продиктовані неуважністю або стереотипами128. По
низці протестів інформагенція зняла цей репортаж із сайту.
Вибір яскравих провокативних заголовків та ілюстрацій
(фото).Аби привернути увагу, чимало видань готові піти на використання епатажних заголовків та яскравих ілюстрацій. Водночас у
———————
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Британські журналісти, які стикаються з подібними проблемами, свого часу
розробили короткі рекомендації з цієї теми «reporting asylum and refugee
issues», неофіційний переклад російською – тут: – URL: http://community.
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гонитві за аудиторією, легко втратити момент, коли епатаж стає
образою або й розпалює негативні почуття.
Навряд чи найближчим часом у цій сфері щось зміниться.
Однак подібні засоби не поліпшують ані журнальні статті, присвячені міграції та прикрашені фотографіями нетипових для України,
але «зловісних мігрантів», ані заголовки на кшталт «Педофилы,
извращенцы и маньяки массово едут в Украину» чи «Секретаріат
президента оточили негри».
«Мова ворожнечі» не є прерогативою «жовтої преси». Авторитетні мас-медіа ліберального спектра також друкують матеріали, які
містять расистські та дискримінаційні висловлювання та наклепи.
Так, поважне українське видання газета «Дзеркало тижня» під
заголовком «Київ: рай для нелегалів?»129 надрукувала ворожу до
іноземців статтю зі статистикою злочинів, скоєних іноземцями.
Згодом ці дані з’явилися на інтернет-сторінках праворадикальних
груп та на сторінці «України кримінальної». Новим прикладом може
слугувати стаття Олександра Чаленка на сторінці «Української
правди» про українців єврейського походження, яка дискредитує
правозахисника Семена Глузмана на основі його етнічної
приналежності130. Все частіше представників національних меншин
та мігрантів представляють як нелегалів та шукачів притулку.
Описуючи їх, вживають вислови з кримінальної сфери («кавказька
мафія», «цигани- злочинці», «банди азіатів»). У публічному дискурсі
крадіжку, торгівлю наркотиками та поширення хвороб найчастіше
пов’язують з ромами, кримськими татарами, африканцями та
азіатами131.
До початку 2000 р. число антисемітських публікацій в масмедіа було незначним. Під час виборчої кампанії 1998–1999 рр. їхня
кількість збільшилася, однак займала в друкованих виданнях
маргінальне положення. З 2002 по 2007 рр. кількість антисемітських
публікацій помітно зросла (див. таблицю 4). Цей факт експерти
пов’язували насамперед із діяльністю Міжрегіональної Академії
———————
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Управління Персоналом (МАУП). Від 2002 р. і до її тимчасового
закриття (з літа 2007 до початку 2008 р.) Академія була центром
антисемітської пропаганди і продукувала до 90% усіх
антисемітських публікацій в Україні в своїх часописах «Персонал»
та «Персонал +».
Таблиця 4: Кількість антисемітських публікацій 1992–2007 рр.
Рік

1992- 1994- 1997 19981999 20002001 2002 20032004 20052006 2007
1993 1996

Кількість 300
публікацій

200

150 260 200 150 100 179 258 379 661 676 542

Джерело: Ліхачов: Антисемітська пропаганда. Роль МАУП132.
Після тимчасового закриття МАУП та декількох філіалів
кількість антисемітських публікацій у першому кварталі 2008 р.
порівняно з першим кварталом 2007 р. зменшилася в десять разів.
(пор. таблиця 5).
Таблиця 5: Кількість антисемітських публікацій в українських
друкованих ЗМІ (дані за перші квартали 2005–2008 рр.)
I кв.
I кв.
2005 года* 2006 года
38
53
«За вільну Україну
плюс»
24
32
«Українська газета
плюс»
«Сота Свободи»
5
8
«Інформаційний
бюлетень»
Издания*

I кв.
2007
37

I кв.
2008 года
8

20

1

9

5
3

———————
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«Персонал»
«Персонал плюс»
«Український
лідер»
«Сільські вісті»
«За Українську
Україну»**
«Кримська
світлиця»
«Ідеаліст»***
«Не здамось!»
Всего

13
62
-

16
76
-

6
68
-

-

5
-

3
-

32

-

-

1

-

-

17
1

-

-

-

166

189

172

17

Джерело: Сравнительная характеристика динамики количества
антисемитских публикаций в Украине по первым кварталам 2005–
2008 гг.133.
Упродовж тривалого часу ксенофобія та расизм не були
темами електронних ЗМІ. Це було пов’язано з браком компетентності багатьох тележурналістів та стриманим ставленням представників меншин до ЗМІ. Довгий час були популярні телешоу «Шустер
лайв» на каналі ТРК-Україна або «Свобода слова» на каналі Інтер.
Вони були платформами для публічних дискусій на теми ксенофобії, гомофобії, расизму та неофашизму за участі експертів,
політиків та глядачів. Однак деякі праворадикальні організації й
окремі оооби використовують інтернет-сторінки цих программ для
односторонньої оцінки почутого, а інтернет-форуми – для пропаганди власних ідей – часто із вживанням «мови ворожнечі».
Центральною платформою для поширення ксенофобських ідей
сьогодні є Інтернет. З початку 2000 і до квітня 2009 р. кількість
користувачів в Україні за оцінкою Internetworldstat зросла з 0,4% до
майже 20%. За даними маркетингового агенства InMind більшість
українських користувачів – це молодь (22-45 роки), добре освічена,
соціально активна, яка заробляє більше за середньостатистичного
———————
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українця і є ядром українського середнього класу. Неконтрольованість та відсутність цензури в Інтернеті все частіше використовують
праві групи в Україні. Існує близько тридцяти українських сторінок
та правих порталів неонацистського та ультра-націоналістичного
змісту, які почасти мають дуже високе число відвідувачів.
Упродовж останніх двох років СБУ констатувала зменшення реклами шляхом листівок або плакатів, але посилення праворадикальної
присутності в Інтернеті. Крім того, майже кожна стаття в Інтернеті
на тему ксенофобії, гомофобії та антисемітизму коментується праворадикальними користувачами134.
«Мова ворожнечі» в публічній сфері присутня також в офіційних висловлюваннях українських політиків високого рангу. У липні
2009 р. мер Ужгорода Сергій Ратушняк виступив з антисемітськими
висловлюваннями на адресу кандидата в Президенти України
Арсенія Яценюка. Проти С. Ратушняка було порушено кримінальну
справу за статтями 296 (хуліганство), 365 (зловживання службовим
становищем) та статтею 161 Кримінального Кодексу України. Після
оголошення Ратушняка кандидатом на посаду Президента України
єврейська громада надіслала лист протесту до ЦВК – безрезультатно. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко також відомий
своїми некоректними висловлюваннями. 6 квітня 2009 р. він порівняв українську політику з «вірменською банею» і змушений був
просити пробачення у Посла Вірменії в Україні. 15 липня 2008 р.
Луценко порушив суспільні норми в промові проти нелегальних
мігрантів, яку розпочав словами: Можете вважати мене расистом135.
Президент Віктор Ющенко також дозволяв собі публічні дискримінаційні вислови. 14 квітня 2009 р. він прилюдно назвав свого
помічника «молдаванином» і змушений був пізніше просити в нього
пробачення.
Ці приклади свідчать про те, що стереотипи та упередження
щодо інших націй та груп міцно закорінені в суспільній свідомості.
Вживання «мови ворожнечі» в публічному та офіційному дискурсі
———————
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суттєво сприяє поширенню та легітимації цих явищ серед населення.
Українські закони містять ряд можливостей покарання за вживання «мови ворожнечі». Пропаганда расистської, міжнаціональної
та релігійної ненависті заборонена Законом про інформацію (1992),
стаття 46, Законом про пресу (1992), стаття 3, Законом «Про
видавничу справу», стаття 28, та Законом про телебачення і радіо
(1993), стаття 4. Проте на практиці ці можливості рідко застосовуються з успіхом. Так, заборона Київського районного суду друкувати газету «Сільські вісті» у 2004 р. наштовхнулася на протест
вищої інстанції. Так само спроба засудити видавців газети «Наше
дело» з Одеси за публікацію антисемітської статті у 2007 р. за
статтею 161, після того як обвинувачений попросив пробачення,
була призупинена. Лише у 2009 р. та сама газета була засуджена за
статтею 161 за нові антисемітські публікації за поданням СБУ.
Єдиним державним органом, який контролює й регулює ворожі
висловлювання проти іноземців в ЗМІ, є Національна експертна
комісія України з питань захисту суспільної моралі. Так, на запит
СБУ 17 липня 2009 р. Комісія вказала на деякі статті на сторінці
www.rupor.info та книги A. Шірокорада «Тайная история Украины» і
В. Путятина «Жизнь, история, данность» як такі, що пропагують
ворожість та антисемітизм. Однак дієвість цих вказівок дуже
обмежена, бо Інтернет спонтанний і його складно контролювати136.
Крім правових можливостей покарання за вживання «мови
ворожнечі», існує цілий ряд зобов’язань з боку спілок українських
журналістів та українського уряду для стримування «мови
ворожнечі»: за ініціативи держави 19 березня 2009 р. Національна
експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі,
Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення та провідні телеканали підписали хартію, де зобов’язалися не транслювати
матеріали, що містять ворожість до іноземців, антисемітський,
фашистський, расистський, антиукраїнський та інший «аморальний»
зміст. Вже в лютому 2009 р. МВС розповсюдило рекомендацію всім
———————
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регіональним відділам міліції утримуватися від поширення інформації про національну приналежність правопорушників та підозрюваних. Щоб уникнути «мови ворожнечі» в ЗМІ, підконтрольні МВС
підрозділи повинні вживати вирази «громадянин України» або
«негромадянин України».
Цій же меті слугує «Декларація основних принципів роботи
журналістів у поліетнічних суспільствах», яка була підписана у
2001 р. Декларація між іншим забороняє вказувати національність
або релігійну приналежність осіб у повідомленнях. За дотримання
взятих на себе зобов’язань відповідає Комісія з питань журналістської етики, однак її рішення мають виключно рекомендаційний
характер.
Громадянське суспільство повільно починає моніторинг «мови
ворожнечі». Треба згадати діяльність таких українських НУО, як
центр «Соціальна дія» проект «Без кордонів», організацію «Інтеграція і розвиток», Конгрес національних громад України та Центр
східно-європейських студій. Ці спроби моніторингу обмежуються
або певним регіоном, або певною цільовою групою137.
«Мова ворожнечі» у формі образливих висловлювань поширена як у ЗМІ, так і в публічному дискурсі України. Призупинення
діяльності Міжрегіональної Академії Управління Персоналом
(МАУП) 2007 р. призвело до різкого зменшення антисемітських
публікацій в Україні. У той час, як електронні ЗМІ зобов’язалися
дотримуватися стандартів журналістської етики і процес критичного
ставлення до ксенофобії та гомофобії повільно проявляється в
окремих телепередачах (популярні ток-шоу, дискусії експертів), в
Інтернеті зростає кількість проявів «мови ворожнечі». Правозахисники стурбовані часовим та локальним зв’язком між проявами
«мови ворожнечі» й випадками правопорушень на ґрунті ненависті.
Тому ECRI рекомендував Україні створити незалежне бюро скарг, а
також покращити освіту українських журналістів та редакторів у
сенсі журналістської етики та міжетнічних аспектів при подачі
повідомлень.
———————
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Згідно з доповіддю 2016 року, кількість випадків розпалювання ненависті в ЗМІ є незначною (особливо беручи до уваги
соціальну напругу, яку спричинили анексія Криму та збройний
конфлікт у деяких місцевостях Донецької та Луганської областей),
хоча в невеликих ЗМІ або в блогосфері траплялися випадки
розпалювання ненависті до населення Донбасу. В тій самій доповіді
говориться, що не журналісти, а члени українського Парламенту
вдаються до мови ненависті в телевізійних шоу, «вільно оббріхуючи, маніпулюючи та ображаючи своїх опонентів задля підвищення своїх політичних рейтингів». Здебільшого мова ненависті
спостерігається в ток-шоу або інтерв’ю на каналах, які належать
олігархам з опозиції.
ЄКРН зазначає, що мова ненависті в ЗМІ часто спрямована на
ЛҐБТ осіб. Згідно з доповіддю НДО про розпалювання ненависті в
українських ЗМІ, з-поміж 424 зареєстрованих випадків розпалювання ненависті, за кількістю згадувань сексуальна орієнтація та
ґендерна ідентичність посідали друге місце після етнічного походження. Зокрема, регіональні ЗМІ пропагують думку, що спосіб
життя ЛҐБТ суперечить українським та християнським цінностям.
Повідомлення про заходи, такі як «Одеса Прайд 2015» та Марш
рівності в Києві здебільшого були упередженими й поширювали
стереотипи138.
На сьогодні Інтернет – один з найефективніших способів
комунікації. Всесвітня мережа сприяє консолідації різних груп
людей і надає величезні можливості для поширення інформації. Ці
можливості, однак, можуть бути використані у різних цілях. В тому
числі із метою обмеження прав і свобод людини, пропаганди
насильства і залучення користувачів, перш за все молоді, до
радикальних угрупувань.
Однією з ключових особливостей Інтернет є свобода слова.
Мережа надає доступ до багатьох різних, і раніше важкодоступних,
ресурсів, зміст яких, проте, як правило, ніким не контролюється, або
———————
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контроль яких є ускладненим. Загалом питання контролю контенту є
досить контроверсійним і у різних країнах до цього ставляться порізному. Наприклад, європейський підхід пропонує вирішення
проблеми hate speech законодавчими методами. В той же час перша
поправка до Конституції США гарантує свободу слова усім, і це
означає, що провайдер Інтернет-послуг не може бути притягнутий
до правової відповідальності, якщо розміщений контент не містить
безпосередні заклики до насильства.
Одним із негативних явищ, які набули поширення в Мережі, є
феномен кіберненависті (cyberhate). Відповідно до Європейської
конвенції «Про злочини у кіберпросторі», під кіберненавистю розуміють поширення або надання доступу до матеріалів расистського
чи ксенофобського змісту шляхом комп’ютерних систем.
В контексті боротьби із поширенням ненависті у Мережі слід
відзначити, що жорстке регулювання контенту та обмеження
свободи може спонукати користувачів до прихильності до авторів
заборонених закликів. В той же час питання необхідності реагування на екстремістські матеріали у Інтернеті та покарання за
злочини, що стимулюються цими матеріалами, є досить нагальним.
Особливо це актуально у країнах із нетривалою ліберальною
традицією, до числа яких відноситься і Україна, де правоохоронці
надають перевагу репресивним методам боротьби із подібними
явищами та злочинами, що ними спричинені.
Молодь складає чималу частку аудиторії у Інтернеті. Саме
вона стає жертвою пропаганди екстремізму і, як наслідок, виконавцем злочинів на ґрунті ненависті. Чимало ресурсів, особливо соціальні мережі, акумулюють значну кількість відвідувачів і можуть
виступати в якості інструментів трансляції кіберненависті. Дискусії
на форумах та в коментарях до записів можуть провокувати відвідувачів до активних дій. У нашому випадку мова як про прихильників правого екстремізму, так і про їх радикальних опонентів – так
званий рух антифа139. Інформація та обговорення у Інтернеті
———————
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можуть спричиняти агресію у реальному житті, що виливається у
напади ультра правих на іноземців, представників меншин, правозахисників та антифашистів. При цьому слід зазначити, що сутички
між антифа і нацистами можуть мати фатальні наслідки для обох
сторін140.
Цілком очевидно, що Інтернет не є причиною цих жертв,
проте він, як правило, виступає в якості вагомого стимулятора до
радикальних дій. На ресурсах різноманітних радикальних угрупувань розміщуються інструкції щодо стеження, нападів, створення
вибухових речовин, поводження на допитах тощо.
Отже, як бачимо, Інтернет створює перед сучасним суспільством нові виклики, реакція на які в Україні або відсутня, або ж
потребує суттєвих доопрацювань.
Останні три роки, через незаконну анексію Автономної
Республіки Крим і міста Севастополь та збройний конфлікт у деяких
місцевостях Донецької та Луганської областей в політичному
дискурсі, панувала риторика, спрямована проти Росії. Цей конфлікт
також сприяв посиленню релігійної нетерпимості та напруги між
різними церквами, підпорядкованими Києву та Москві141. Однак
опубліковані доповіді свідчать про те, що випадків цькування або
ображання осіб чи груп осіб через їхню російську національність у
Києві або інших регіонах було мало. Як указано в одній із доповідей, що етнічні росіяни та українці часто заявляють, що відносини
між ними залишаються добрими 142.
З іншого боку, судячи з усього конфлікт мав негативний вплив
на соціально незахищені верстви населення загалом. Доповіді
———————
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свідчать про збільшення расистської мови ненависті та дискримінаційних заяв у публічному дискурсі (в тому числі з боку політиків), спрямованих проти ромів, шукачів притулку та біженців,
вимушених внутрішніх переселенців (ВВП), іноземних студентів та
ЛҐБТ осіб.
Що стосується ромів, то привертає увагу на випадок розпалювання ненависті з боку посадової особи органів державної влади в
серпні 2016 року. Після того, як у Лощинівці біля Одеси дев’ятирічну неромську дівчинку вбив, за припущеннями, чоловік ромської
національності, там відбулися масові заворушення з закликами
виселити ромську громаду з села. Голова сільради публічно заявив,
що він поділяє обурення мешканців села. Генеральний секретар
Ради Європи направив листа Прем’єр-міністрові, в якому повідомив
про своє занепокоєння щодо висловлювань та дій місцевих органів
влади, які навіювали враження, що всі члени ромської громади
злочинці, посилюючи цим упереджене ставлення до них.
Іншим об’єктом нетолерантності в публічному дискурсі були
біженці. ЄКРН стало відомо, що в березні 2016 року протестувальники з-поміж місцевого населення, а також деякі екстремістські
угруповання, згуртувалися проти відкриття третього центру для
розселення біженців у Яготині біля Києва. Це супроводжувалося
кампанією в ЗМІ, зокрема заявами про те, що біженці розповсюджують хвороби. ЄКРН зазначає, що ці протести перешкодили
відкриттю центу й продемонстрували істотний рівень ксенофобії в
певних регіонах.
Що стосується вимушених переселенців, то ЄКРН радо
зазначає, що, за наявною інформацією, було мало скарг на розпалювання ненависті до цих осіб на місцевому рівні. Однак складається
враження, що помітна 2014 року початкова симпатія до ВВП зникає.
ЄКРН стало відомо, що оголошення про оренду житла чи працевлаштування з поміткою «Донецьким прохання не турбувати» є
звичною справою. ВВП із Східної України частіше, ніж кримськотатарські ВВП, є об’єктом нетерпимості, і саме їх звинувачують у
підтримці сепаратизму.
Що ж до розпалювання ненависті на ґрунті гомофобії, то, на
думку ЛҐБТ груп головним джерелом поширення упереджень і
нетерпимості залишаються найбільші українські церкви. Гомофобні
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висловлювання з їхнього боку різко зросли в другій половині
2015 року після проведення в Києві Маршу рівності (ЛҐБТ прайду)
та ухвалення законів, що захищають сексуальну орієнтацію на
ринку праці. Деякі політики, переважно з радикальних та націоналістичних партій, також відкрито заявляють про свої агресивно
гомофобні погляди143.
Основним рупором радикальних ідей в українському сегменті
Інтернет, як вже зазначалося, є сторінки, авторами яких є власне
праві активісти. Хоча, не лише ці ресурси є джерелом кіберненависті. Проте саме вони ставлять собі за мету пропаганду ультраправої ідеології. Умовно ці ресурси можна поділити на:
Веб-сторінки організацій та партій. Сюди можна віднести як
сторінку достатньо відомого об’єднання «Свобода», лідери якої
відомі своїми ксенофобськими виступами, так і менш відомих і
більш радикальних об’єднань, як політична партія «Братство»,
Соціал-націоналістична асамблея, Український рух проти нелегальної імміграції (УДПНІ, фактично – підрозділ російського ДПНИ),
Blood and honour («Кров та Честь», міжнародна мережева організація нацистів, в Україні займаються переважно підтримкою ув’язнених нацистів (веб-сайт «Ландсберг») та проведенням закритих
нацистських концертів).
Веб-сторінки неформальних локальних угрупувань. Певні
об’єднання відмовляються від формальних організацій та ієрархій,
пропагують так званий «автономний опір» і створюють в Мережі
окремі сторінки та спільноти, як правило, за локальним принципом.
До цієї категорії слід віднести цілу низку ресурсів, для яких
характерні вищі показники індексу нетолерантності. Це не дивно,
оскільки ці ресурси спрямовані переважно на залучення молодої
аудиторії. Найчастіше тут розміщується інформація щодо музичних
записів гуртів та їх концертів, що пропагують екстремізм та турніри
з єдиноборств, які можуть виступати прикриттям для збору коштів.
Особливо з цієї когорти слід виокремити такі ресурси як:
———————
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Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) щодо
України (п’ятий цикл моніторинґу), ухвалено 20 червня 2017 р., опубліковано
19 вересня 2017 р. – URL: https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainiantranslation-/16808b5caa
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http://www.reactor.org.ua/ – «Реактор», перший і основний
ресурс вітчизняних автономів-нацистів
http://opir.info/ – «Автономний опір», ресурс львівських
автономів-нацистів
http://hvatitbuhat.info/ – «Хватит бухать», ресурс прихильників
субкультури стрейтеджерів-нацистів
Слід також наголосити, що веб-сторінки останнім часом
виступають більше, свого роду, місцями збору для праворадикалів в
Інтернеті, аніж майданчиком для пропаганди насильства, дискримінації і т.д. На користь цього свідчить «формальний» характер
багатьох правих сторінок, де переважно розміщуються анонси та
звіти із заходів та статті, переважно спрямовані проти політики
лібералізму, толерантності зокрема, «змішування рас» та чинної
влади. Вказані ресурси виступають скоріше джерелом новин та,
певного роду, аналітики, реальні ж заклики до прямих дій та
мобілізації лунають або в коментарях до них, або ж у менш доступних для невтаємничених місцях, як, наприклад закриті розділи у
форумах, закриті спільноти у соціальних мережах тощо144.
Соціальні мережі за останні кілька років набули популярності
як серед населення в цілому, так і поміж маргіналами, які
використовують потенціал соц. мереж у своїх цілях. Особливо це
стосується мобілізації спільноти: ефективність соціальних мереж
при цьому, з огляду на події в світі та арабських країнах зокрема,
сьогодні важко заперечувати.
Показово, що чимало ультраправих ресурсів транслювало
нещодавні події у згаданих країнах, проводячи при цьому аналогії із
становищем в Україні. А ресурс «Народний оглядач» уже давно
просуває Facebook як дієвий інструмент «інформаційної боротьби».
Деякі ресурси, наприклад веб-сайт СНА, впроваджують сервіс
інтеграції із мережею Facebook, що очевидно стимулює читачів до
———————
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf

134

Модуль 2. Аналіз проявів расизму, екстремізму і ксенофобії

коментування матеріалу, а отже і розширення дискурсу та збільшення популярності ресурсу.
Також у соціальних мережах популярні групи, де автори
викладають інструкції із застосування насильства, різноманітні
відеоролики в якості інструкцій, прикладів або пропаганди, а також
фото та інформацію щодо потенціальних жертв нападів. В якості
красномовного прикладу можна назвати ресурс Ukraine Redwatch145,
в анотації до якого йдеться:
«Прекраснейший сайт «redscum.info» появился на свет благодаря стараниям нескольких правых активистов. Основная задача
сайта – это сбор информации об организациях, движениях,
группировках, государственных бандформированиях и, КОНЕЧНО
же, их членах. Информация может содержать фотографии, ФИО,
номера телефонов, адреса, номера авто, места работы/учёбы,
места отдыха/времяпровождения неблагополучных личностей.
Информация размещается для ознакомления, с той целью, чтобы
благополучные люди имели возможность избежать встречи с
недоразвитыми личностями. Использование информации в других
целях запрещено!»
У соціальних мережах, перш за все Вконтакте, є чимало
аналогів цього ресурсу: Против шавок, Смотри на украинских
шавок!, Фотографии черниговских шавок!, Уё..ки нашей планеты!!!
тощо146.
Як відомо, соціальні мережі та інші сервіси сфери Веб 2.0
набагато важче відслідковувати та контролювати, особливо з огляду
на те, що їхні сервери розміщуються поза межами України і
притягнути авторів забороненого контенту до кримінальної відповідальності практично нереально. Також чимало спільнот у соціальних мережах, як зазначалося вище, мають закрите членство, а отже
їх моніторинг є неможливим або значно ускладненим.
———————
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Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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Середовище фанатів в Україні переважно схильне або
толерантне до ультраправих ідей, хоча на самих ґестбуках політичні
питання піднімаються доволі рідко. Чимало локальних угрупувань
фанатів мають свої гостьові книги. На них, як правило, відбувається
неформальне спілкування учасників, анонси заходів, обговорення
подій у футболі та навколофутболі (бійки, одяг, музика тощо).
Особисті блоґи різноманітних діячів та медіа-активістів
праворадикальної спільноти так само можуть виступати ефективним
(можливо навіть ефективнішим, ніж офіційні веб-сторінки)
ресурсом для поширення ідей ненависті.
Особливою активністю тут виділяються кілька осіб; як-от
Ярослав Дунаєв – «координатор УДПНІ», який веде блоґ на
«Живому Журналі» (ЖЖ), має свій канал на Youtube та адмініструє
ЖЖ-спільноту УДПНІ. Чимало з його записів ретранслюються на
інші ультра-праві ресурси, зокрема СНА. Вони ґрунтуються, як
правило на новинах, розміщених на сторінках офіційних ЗМІ та
звітах МВС, доповнюючись його власною інтерпретацією. При
цьому досить часто Дунаєв вдається до фальсифікацій новин.
Зокрема, якщо в оригіналі новину передавали як «Гаишники
поймали насильника», то у Дунаєва вона перетворювалась на
«Гаишники в Киеве поймали насильника-таджика», або «В
Одесской области женщину-работорговца осудили на пять лет» –
«В Одесской области цыганку-работорговку осудили на пять лет».
При цьому в першоджерелі національність підозрюваного або
правопорушника просто не зазначається. Очевидно, що для УДПНІ
по замовчуванню кожен ґвалтівник – неодмінно іноземець (в даному
випадку таджик), а жінка-работоргівець – циганка.
Також навіть до найбільш неупереджених новин Дунаєв
намагається підібрати характерні ілюстрації – таким чином, щоб у
читача виникли відповідні асоціації. Час від часу Дунаєв залучається
для коментарів журналістами деяких видань («Факти», «Вечерние
вести» та ін.) в якості «експерта з міграції», про що також можна
довідатись із його ЖЖ. Щоправда, жодних підстав високо
оцінювати його знання у сфері міграційних досліджень, а його
коментарі вважати «експертними», немає.
Розширення каналів передання інформації відбивається і на
організаційній структурі правого руху – формальні організації
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відходять на другий план, і більшої популярності набувають локальні автономні групи. Можливості Мережі сприяють цьому: в соціальних мережах та форумах створюються окремі спільноти, як правило
за локальним принципом (про що свідчать форумні теми на кшталт
«Чи є хтось з [населений пункт]?» і подібне). Втім, співпраця на
місцевому рівні між «автономами» та організаціями є досить
щільною.
Групи, які практикують насильство на ґрунті ненависті, з’являються та існують не у вакуумі: без певного ідейного середовища,
без певного рівня поширеності ксенофобії у суспільстві, крайні
вияви нетерпимості й ненависті не могли б існувати. Напади на
ґрунті ненависті – це найбільш кричущий, однак далеко не єдиний
прояв расизму. Страх, недовіра й ворожість до людей іншої
зовнішності, кольору шкіри, розрізу очей, сексуальної орієнтації, до
іншомовних і вихідців з інших країн (чи ба, навіть, регіонів та
областей) виявляється на рівні повсякденного ставлення,
стереотипів, побоювань, упереджень і вербальних характеристик.

МОДУЛЬ 3
ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОТИДІЇ РАСИЗМУ,
ЕКСТРЕМІЗМУ І КСЕНОФОБІЇ

Тема 3.1. Протидія поширенню ксенофобії і шовіністичних
поглядів у практиці України і зарубіжних країн
Ключові слова: заборона пропаганди, кримінальна відповідальність, штрафи, заборона «мови ворожнечі», «Ініціатива
розмаїття», Міжнародна амністія.
Законодавство зарубіжних країн про заборону на порушення
рівності людей за ознакою їх ставлення до релігії, пропаганди
релігійного і націоналістичного екстремізму. У деяких країнах кодекси об’єднань працівників преси зобов’язують газети не піддавати
дискримінації як людей, так і групи осіб на підставі їх расової та
етнічної приналежності, національності, кольору шкіри і віросповідання, а також уникати необґрунтованих згадок такої приналежності (Австралія, Австрія, Німеччина, Норвегія, Великобританія
та ін.). У ряді зарубіжних країн існують закони, що забороняють
расистські виступи, пропаганду і провокаційні заяви, що виражають
ненависть або презирство до особам або групам осіб на підставі їх
расової або етнічної приналежності, віросповідання, кольору шкіри,
національності. Так, законодавство Канади, Франції, Данії і Нідерландів забезпечують захист членів релігійних груп нарівні з
групами, що об’єднують ознаками яких є спільність раси, етнічного
походження. На думку дослідників, досвід застосування законів, що
забороняють порушення релігійної ворожнечі та образи релігійних
почуттів віруючих (в ряді країн ці дії називаються hate speech –
ворожа мова), в Канаді, Данії, Франції, Німеччині та Нідерландах
схожий – всюди ці закони орієнтовані на необхідність захисту
людської гідності і активно застосовуються, передбачаючи як кримінальну, так і цивільну відповідальність. Вказується, що hate speech
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заподіює подвійної шкоди, так як, по-перше, вона спрямована проти
окремих осіб і груп, завдаючи психологічний і моральний збиток, а
по-друге, проти всієї держави, його соціальної та моральної структури. Такий подвійний характер шкоди відзначений, наприклад,
Верховним судом Канади. Закон про кримінальну відповідальність
за образу релігійних почуттів існує в Канаді, Нідерландах і Великобританії. Якщо кримінальне законодавство одних країн (Канада
та ін.). Передбачає необхідність наявності або умислу на розпалювання ворожнечі або ймовірності порушення світу в результаті
злочинних дій, то в інших країнах (Франція, Німеччина, Данія,
Нідерланди та ін.) Допускається засудження за hate speech незалежно від наявності умислу і можливих наслідків. Так, Верховний суд
Нідерландів ухвалив, що факт образи для групи осіб висловлювань
на їх адресу щодо їх раси або релігії, визначається природою самого
висловлювання, а не наміром того, хто його публікує. У Канаді дане
правопорушення передбачено загальним правом, і для притягнення
до відповідальності за образу релігійних почуттів необхідно надати
суду докази того, що воно загрожує громадському спокою. У деяких
країнах редактор може нести відповідальність за публікацію чиїхось
расистських заяв, навіть якщо він сам не поділяє ці ідеї (Норвегія,
Швеція). У Франції неурядові організації, в чиї завдання входить
боротьба з расизмом, мають право порушувати не тільки цивільні,
але й кримінальні справи за фактами расистських виступів.
Більшість справ порушується антирасистськими організаціями.
Вони мають право брати участь в порушеній за їх клопотанням
справі, поряд з представником державного обвинувачення, і при
успішному результаті суд може стягнути на їх користь витрати по
веденню справи (на додаток до штрафів в порядку покарання).
Канада, Німеччина і Нідерланди не передбачають настільки широких можливостей участі приватних організацій в кримінальних
справах. Інша риса французької системи – широко використовувана
можливість стягнення штрафів і відшкодування збитку. Покарання у
вигляді позбавлення волі може застосовуватися в разі вчинення
злочину повторно. На засудженого або особа, визнана відповідальною в цивільному порядку, особливо за hate speech, може бути
покладено обов’язок опублікувати за свій рахунок відповідь
потерпілого в провідних газетах. Французька система також надає
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можливість вибору між кримінальною справою і цивільним позовом, який простіше для доведення і розглядається швидше. Санкції
у вигляді відшкодування збитків і високих штрафів сприяють
запобіганню подібної поведінки в майбутньому, забезпечують
компенсації потерпілому і відображають негативне ставлення суспільства. В Основному законі Федеративної Республіки Німеччини
підкреслюється, що нікому не може бути завдано шкоди або надано
перевагу за ознаками віросповідання, релігійних або політичних
поглядів; свобода віросповідання, совісті і свобода релігійних переконань і світогляду є недоторканними; держава гарантує безперешкодне відправлення релігійних обрядів; забороняються об’єднання, цілі та діяльність яких суперечать кримінальним законам або
спрямовані проти конституційного ладу або проти ідей взаєморозуміння між народами; користування цивільними і політичними
правами, доступ до державних посад, як і права, придбані на державній службі, незалежні від сповідувані релігії (ст.ст. 3, 4, 9, 33).
У Кримінальному кодексі ФРН передбачається покарання на строк
до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф за образу
віросповідання громадян та релігійних громад, а також за перешкоджання відправленню релігійних обрядів, культів, якщо такі дії
викликають порушення громадського порядку (ст.ст. 130, 166, 167).
В Італії заборонено створення та діяльність організацій, що пропагують ідеї національної або релігійної ворожнечі, дискримінації,
встановлені міри покарання для організаторів, учасників та
сприяють їм осіб, а також кримінальна відповідальність за демонстрацію в громадських місцях і на мітингах заборонених емблем та
символів. Закони Індії забороняють образи за релігійною або
національною ознакою проти будь-якого класу на тій підставі, що
вони є членами релігійної групи або касти або громади. В Індії
існують 5 кримінальних законів, що передбачають покарання до
5 років тюремного ув’язнення за умисне розпалювання міжобщинної ненависті. Крім того, існують різні закони, що забороняють hate
speech при конкретних обставинах. Наприклад, держава має право
заборонити різні організації в інтересах запобігання громадського
безладу або збереження державної цілісності (застосовується в
основному проти організацій, які дотримуються екстремістських релігійних позицій), піддавати фільми попередній цензурі. Визнається
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злочином, якщо кандидат або представник партії здійснює систематичні дії, що закликають до голосування або утримання від голосування за мотивами касти, раси, громади чи релігії. Митний закон
Індії 1962 р надає уряду право забороняти імпорт або експорт
товарів, включаючи книги та інші видання, якщо в них містяться
образи за релігійною ознакою. У Конституції Японії підкреслюється, що всі люди рівні перед законом і не можуть піддаватися
дискримінації в політичному, економічному та соціальному відносинах за мотивами раси, релігії, статі, соціального стану, а також
походження; свобода думки і совісті не повинна порушуватися і
гарантується для всіх; жодна з релігійних організацій не повинна
отримувати від держави ніяких привілеїв і не може користуватися
політичною владою; ніхто не може бути примушений до участі в
будь-яких релігійних актах, святах, церемоніях або обрядах; держава та її органи повинні утриматися від проведення релігійного
навчання і будь-якої релігійної діяльності (стст.. 14, 19, 20).
Країни Європейського союзу є однією з найбільш привабливих цілей різних терористичних організацій. Змішання в Європі
кількох конфліктів – соціальних, конфесійних, політичних – надає
можливі «приводи» для терористичної діяльності. Розглянемо
коротко основні етапи проявів тероризму в деяких країнах Європи.
У післявоєнній Європі терористичну діяльність вів насамперед
ряд сепаратистських рухів. Ірландська республіканська армія (ІРА)
після набуття Ірландією незалежності боролася за приєднання до неї
Північної Ірландії (Белфаст), що входить до складу Великобританії.
ЕТА (Euskadi ta Ascatasuna) була створена в 1959 р в Іспанії
для боротьби за повну незалежність Басконії (одна з найбільш
відомих акцій – вбивство прем’єр-міністра Іспанії кар’єру Бланко в
1973 р). Сьогодні ЕТА існує, але активність її значно знижена. Крім
ІРА і ЕТА, основними терористичними організаціями в Європі були
британські та корсиканські сепаратисти у Франції, валлонські – в
Бельгії.
Після Другої світової війни країни Європи зіткнулися з
«лівим» тероризмом. Найгучніший сплеск ліворадикального тероризму пережили Іспанія, Італія і ФРН. Багато країн зіткнулися з
виникненням рухів, що спираються на націоналізм, що висувають на
перший план етнічні відмінності. Головним способом досягнення
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їхніх цілей став тероризм. У Західній Європі в останній чверті
століття активно діяли націоналістичні бойові організації Північної
Ірландії, Країни Басків і Корсики. Незважаючи на репресії, вони
продовжують свою терористичну діяльність, але в більш «скромному» масштабі. В Іспанії в середині 1960-х рр. була створена
промарксистська «Комуністична партія Іспанії». Як бойової організації цієї партії в середині 1970-х рр. виступали «Революційний
патріотичний і народний фронт» (ФРАП) і «Група патріотичного
антифашистського опору першого жовтня» (Грапов).
У 1970 р в Італії створена терористична комуністична організація «Червоні бригади», відома викраденням і вбивством в 1978 р.
Альдо Моро – лідера християнських демократів. Інша італійська
терористична анархічна організація «Робоча автономія» проводила
масові акції (пікетування, захоплення підприємств, псування
устаткування і т.д). З початку 1980-х рр. італійський внутрішній
тероризм був практично пригнічений.
Лівий тероризм в ФРН почав проявляти активність з періоду
студентських бунтів 1968 року Організація «Фракція Червоної
армії» (РАФ) боролася за вчинення в країні пролетарської, комуністичної революції і була найбільш активна в 1970–1972 рр. Після
її розгрому в ФРН виникло «Рух липня», яка обрала своєю емблемою червону зірку і кулемет. Терористи захоплювали в заручники
великих політиків в 1974 р, вбили президента Верховного суду
Гюнтера фон Дренкмана. Найвідоміша акція західнонімецьких
терористів – викрадення голови «Союзу німецьких промисловців»
Ганса Шляйера в 1977 р У відповідь на цей теракт уряд країни
створив спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом. Більшість членів
«Руху липня» було заарештовано, вцілілі емігрували і зачаїлися.
Для останніх двох десятиліть характерна поява нового соціально-політичної течії – релігійного екстремізму в формі мусульманського фундаменталізму. Він розвивався під гаслом відродження
ідеального ісламського суспільства, заснованого на строгому
дотриманні законів шаріату. На сьогоднішній день терористичні
організації такого роду – основна проблема, з якою зіткнулася
Європа і вся світова спільнота.
У Раді Європи створено ряд органів, що відповідають за
боротьбу з екстремізмом і тероризмом: Координатор по боротьбі з
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тероризмом – Жиль де Кершов; Європол координує співпрацю
поліції всіх держав – членів ЄС, активно ведучи обмін інформацією
між національними поліцейськими структурами і публікуючи цінні
аналітичні дані; Спеціальна комісія по боротьбі з тероризмом Ради
Європи; Комітет експертів по боротьбі з тероризмом Ради Європи
CODEXTER.
Великобританія належить до тих країн, які досить успішно
борються з екстремізмом, тероризмом і мають певні напрацювання
щодо попередження та запобігання терористичних дій. Більшість
країн давно прийшло до висновку, що боротьбою з тероризмом повинна займатися окрема організація. Однією з перших цим шляхом
пішла Великобританія, створивши в 1941 р спеціальну службу
(САС) як елітну, високопрофесійну антитерористичну організацію.
За її моделі, яка купила хорошу міжнародну репутацію, створювалися майже всі антитерористичні підрозділи різних країн світу147.
У 2005 р в Великобританії прийнятий Закон «Про запобігання
тероризму», в 2007 р – програма «Попередження насильницького
екстремізму». Довгострокова британська стратегія з протидії тероризму висловилася в чотирьох напрямках (4 «П»): запобігання, переслідування, захист і готовність. Основними пріоритетами є забезпечення безпеки суспільства і зведення до мінімуму можливостей
порушення повсякденних умов життя.
Після вибухів 7 липня 2005 р. Лондоні уряд Великобританії
прийняв глобальні заходи щодо запобігання терактів на транспорті.
У метро проводяться постійні перевірки пасажирів, використовуються камери спостереження, що видають звуковий сигнал при
ситуації залишення пасажиром якого-небудь предмета без нагляду.
Станції обладнані металодетекторами, великою кількістю камер
стеження. На станціях патрулюють поліцейські з собаками, винюхувати вибухові речовини. Після теракту 2005 р. британська влада
вирішила посилити правила в’їзду для іноземних громадян. Нове
законодавство поставило заслін перед закордонними неонацистами
та іншими екстремістами. За три роки (2006–2009 рр.) В’їзну візу до
———————
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Великобританії з цих підстав не отримали 230 осіб, з них 80 були
визнані релігійними екстремістами. Проте в Великобританії знаходять притулок багато лідерів радикальних ісламських організацій.
Понад сторіччя Великобританія досить прихильно ставилася до
іммігрантів. В середині XIX ст. сюди перебралися сотні тисяч
ірландців. Після Другої світової війни населення Британії поповнили вихідці з колишніх колоній – Індії, Пакистану, країн Карибського басейну.
З лютого 2010 р лондонський аеропорт Хітроу і аеропорт
Манчестера стали проводити вибіркове сканування авіа- пасажирів в
повний зріст за допомогою новітнього обладнання. Служби безпеки
аеропортів проводять вибіркову перевірку пасажирів, яка носить
обов’язковий характер. Якщо пасажир обраний для сканування і
відмовляється його проходити, він не допускається до польоту.
Влада Великобританії також зміцнюють власні спецслужби (СІС,
МІ-5 і ін.), покликані забезпечити державну безпеку від терористичних загроз з боку міжнародних і північноірландських екстремістських організацій, для чого збільшується їх фінансування, поліпшується матеріально-технічна база. Велика увага приділяється
боротьбі з інформаційним тероризмом.
Ще заслуговує на увагу практика США щодо протидії екстремізму, расизму і ксенофобії. Серед величезної кількості заходів
нормативно-правового і інституційного характеру велике значення
надається роз’яснювальній та пропагандистській роботі, що викриває справжні цілі і наміри ісламських екстремістів, неспроможність
їх теорій, що суперечать реаліям сучасного світу і корінним
інтересам ісламських країн. Для вирішення цього завдання велика
робота ведеться поруч наукових центрів та інститутів, наприклад,
Центром досліджень біологічного захисту університету ім. Дж.
Гопкінса та Інститутом стратегічних досліджень з проблем тероризму в Сан-Антоніо (штат Техас). З цією ж метою в конгресі США
регулярно проводяться спеціальні слухання з залученням експертів
ЦРУ, видних ісламських вчених і авторитетів. Публікації матеріалів
в ЗМІ з приводу терористичних загроз придбала в США характер
добре організованої кампанії. Розроблено програми стимулювання
активності громадян. Приклад – програма «Стеж за сусідом», мета
якої – підтримати зусилля пересічних громадян, які інформують
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поліцію про підозрілі дії сусідів, колег по роботі, випадкових
знайомих і т.д. Ефективність цієї програми оцінювалася за кількістю
звернень громадян та за кількістю реальних протизаконних дій.
З ініціативи держдепартаменту США була розроблена
програма «Нагорода за справедливість». Винагорода може отримати
будь-який громадянин, своєчасно повідомивши відому йому інформацію про підготовлюваний теракт або місце знаходження терористів. Величина винагороди пропорційна масштабу попередженого
злочину, в серйозному випадку може досягати 5 млн доларів.
Програма розрахована на те, що пособництво терористам виявиться
менш вигідним, ніж співпраця з владою.
Аналогічний підхід використовується в практиці Ізраїлю, де
ключову роль в запобіганні тероризму грає пильність ізраїльської
громадськості. Кожен громадянин Ізраїлю обізнаний про всіх
підозрілих осіб, об’єктах, негайно повідомляє в поліцію про будьяку загрозу. Близько 80% терактів в Ізраїлі вдається попередити за
допомогою пересічних громадян. Наявність такої високої громадянської відповідальності є в тому числі і наслідком довіри своєму
уряду, поділу його політики щодо тероризму. Показовим прикладом
залучення громадянського суспільства в здійснення протидії
тероризму є діюча в Ізраїлі «Народна дружина» – добровольча
організацій. «Народна дружина» Ізраїлю є підрозділом ізраїльської
поліції і налічує понад 50 тис. добровольців, в той час як число
штатних поліцейських становить менше 30 тис. осіб. «Дружинники»
патрулюють вулиці, торгові центри, громадський транспорт
(найбільш частий об’єкт терористичних атак в Ізраїлі). При цьому
вони офіційно мають право на носіння зброї і застосування його в
разі потреби. Участь в даній діяльності почесно і користується
громадським схваленням.
Приклади протидії расизму та ксенофобії в Україні
За останні роки, зважаючи на проблему поширення ксенофобних проявів в Україні, сформувалися певні ініціативи та
проекти, які мають на меті попередження та подолання нетолерантного ставлення. Зокрема, частина ініціатив здійснюються переважно різними громадськими організаціями за підтримки міжнародної спільноти та міжнародного досвіду розв’язання проблеми
ксенофобії та расизму.
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Прикладом міжнародної організації та її представництва в
Україні, які працюють над проблемою подолання ксенофобії та
расизму, є Міжнародна громадська організація «Міжнародний рух
«Міжнародна Амністія в Україні» – складова всесвітнього руху
Amnesty International, діяльність якого спрямована на неупереджений захист та утвердження прав людини в усьому світі. «Міжнародна Амністія» (Amnesty International) – всесвітній рух людей,
котрі виступають на захист загальновизнаних прав людини і повагу
до них. Він прагне до того, аби забезпечити кожній людині можливість користуватися всіма правами, що проголошені у Загальній
декларації прав людини, та інших міжнародних документах.
Місія організації полягає у здійсненні досліджень і вживанні
заходів із попередження та припинення грубих порушень будь-яких
прав людини (громадянських, політичних, соціальних, культурних
та економічних). Усі вони є невід’ємними правами – від свободи
слова та зібрань до права на збереження фізичної та психічної
цілісності, від права на захист від дискримінації до права на
притулок. Міжнародна Амністія об’єднує 2,2 мільйони активістів та
прихильників у більш ніж 150 країнах та територіальних утвореннях
у всіх куточках світу. Основну частину коштів організація отримує
за рахунок членських внесків і доброчинних пожертв і не залежить
від будь-яких урядових структур та не керується жодними політичними переконаннями, економічними інтересами та релігійними
поглядами.
«Міжнародна Амністія» не потребує і не приймає фінансових
коштів від урядів за здійснення розслідувань фактів порушення прав
людини і реалізацію правозахисних кампаній. Вона є демократичним рухом. Найважливіші рішення, що стосуються політики
організації, ухвалюються Міжнародною радою, до якої входять
представники всіх національних секцій. Міжнародна рада, термін дії
повноважень якої становить два роки, обирає Міжнародний виконавчий комітет, що виконує її рішення.
«Я кажу расизму НІ» – так називається інформаційна акція
проти расизму, організована активістами «Міжнародної Амністії в
Україні» у Києві на Міжнародному кінофестивалі «Молодість»
восени 2009 р.
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Інформаційна акція проти расизму була присвячена позаконкурсній програмі фестивалю «Кіно за права людини». Акція привернула увагу громадськості до проблеми поширення расизму в
Україні, примусила замислитися над особистою громадянською
позицією. Адже, коли вас просять сфотографуватися і заявити
вашому суспільству, що ви «кажете расизму – ні!», тобто засвідчити
вашу громадянську позицію, то ви не можете потім не задумуватися
про те, що ви ще можете зробити, аби попередити прояви ксенофобії
та расизму148.
В Україні з квітня 2007 року діє «Ініціатива розмаїття» (співзасновниками якої є Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців (УВКБ ООН) та Представництво Міжнародної
організації з міграції (МОМ) в Україні) – мережа, що об’єднує понад
50 організацій, зацікавлених у популяризації ідей розмаїття та
протидії різним формам нетерпимості, включаючи расизм і ксенофобію. «Ініціатива розмаїття» виступає за захист людської гідності
та добробут мігрантів, біженців і нетрадиційних меншин України.
Мета діяльності мережі: слугувати платформою та форумом
для громадянського суспільства з метою налагодження зв’язків один
з одним та з представниками уряду; надавати підтримку діяльності
уряду в сфері пропагування культурного розуміння та міжвідомчого
співробітництва; збирати та розповсюджувати перевірену та
стандартизовану статистику та іншу інформацію щодо злочинів,
скоєних на расовому підґрунті; залучення до заходів з підвищення
обізнаності громадськості та проведення освітніх заходів для
сприяння міжкультурному діалогові.
Основні досягнення «Ініціативи розмаїття» полягають у тому,
що: налагоджено координацію діяльності з Міністерством закордонних справ, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки
України та Державним комітетом у справах національностей та
релігій; створено міжвідомчу робочу групу з питань протидії
ксенофобії в Україні під керівництвом Державного комітету у
справах національностей та релігій; 34 проекти НУО отримали
фінансування від різних посольств; 100 осіб та організацій
отримують розсилку «Ініціативи розмаїття»; більш ніж 2000 осіб та
———————
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організацій щомісяця отримують періодичне видання партнерської
організації Східноєвропейського інституту розвитку «В одному
човні»; розроблено соціальну рекламу щодо підтримки розмаїття,
що виконана «Гудімов арт-проектом» для транслювання на «MTVУкраїна» та на регіональних телеканалах, а також для широкого
користування усіма зацікавленими особами та організаціями149.
Це є приклади того, що можна зробити, аби звернути увагу на
проблему ксенофобії та расизму в Україні та попередити її
поширення у суспільстві. Тут є й інформування суспільства: обмін
результатами досліджень та моніторингів, розробка соціальної
реклами тощо як важливий шлях до розв’язання проблеми ксенофобії у суспільстві.
Дієвим способом подолання ксенофобії та расизму у суспільстві є підвищення рівня толерантності, тобто акцент на протилежному, позитивному явищі. 16 листопада 1995 року держави – члени
ЮНЕСКО затвердили Декларацію принципів терпимості і Програму
дій, що спрямована на популяризацію ідей толерантності та поваги
до розмаїття. Згідно з Декларацією, «толерантність – це єдність у
розмаїтті», «повага, сприйняття та розуміння багатого розмаїття
культур світу, форм самовираження та самовиявлення людської
особистості».
У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день толерантності. У цей
день міжнародна спільнота організовує низку заходів, щоб привернути увагу до прав людини, наголошуючи на безумовній рівності
всіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної
належності, кольору шкіри тощо. Зокрема, Мері Робінсон, колишній
Верховний комісар ООН з прав людини, зауважила: «Толерантність
– це не розкіш. Це стиль життя».
Толерантність і повага до розмаїття мають стати невід’ємною
частиною життя кожної людини, а також керівним принципом
державної політики. Звідси і до кінця підрозділу інформацію взято з
прес-релізу Міжнародної організації з міграції та Управління
———————
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Верховного комісара ООН у справах біженців, розповсюдженого
16 листопада 2009 року з нагоди Міжнародного дня толерантності.
Правозахисники та політичні аналітики вважають толерантність необхідною складовою демократичного суспільства. «Що
пов’язує розмаїття і демократію з толерантністю? Розмаїття людства
сприяє розквіту толерантності від пасивного сприйняття до активної
поваги, а демократія не дозволяє їй впасти у байдужість», – вважає
директор Східноєвропейського інституту розвитку (СЄІР) Мрідула
Гош.
З метою формування толерантної атмосфери у суспільстві
Представництво МОМ в Україні – один з координаторів «Ініціативи
розмаїття» – за підтримки Канадського агентства міжнародного
розвитку (CIDA) у 2009 році провело всеукраїнську соціальну
кампанію під назвою «Колір шкіри не має значення!». У рамках
соціальної кампанії було підготовлено спеціальні відео- та
аудіоролики, присвячені культурному різноманіттю та заклику до
толерантності до національних меншин в Україні.
Музичний супровід до соціальних роликів написав відомий
український митець, галерист, музикант та голова неурядової організації «Серце, не спи» Павло Гудімов.
За допомогою цієї суспільної кампанії організатори прагнули
довести, що сьогодні пропагування толерантності є особливо
важливим, а поінформування громадськості про терпимість дозволяє розкрити схожість між людьми та розповсюдити повагу до
розбіжностей. Соціальна кампанія «Колір шкіри не має значення!»
яскраво продемонструвала, що бізнес-спільнота в Україні, а також
медіа та держава, не залишаються осторонь проблем жорстокого
ставлення до нацменшин в Україні, не є пасивними перед обличчям
расизму, ксенофобії та дискримінації. Прикладами такої підтримки є
той факт, що кампанію підтримали торговий центр «Глобус»,
«Макдональдз Україна», український телеканал «5 канал», міжнародний супутниковий телеканал «Інтер+», «MTV-Україна», телеканал «Київ», радіо української музики «Молоде радіо», Київський
метрополітен, аеропорт «Бориспіль» та інші. Тобто, подібні
ініціативи можуть знайти підтримку серед широкої громадськості,
головне – їх проявляти.
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Існує також низка інших ініціатив, пов’язаних з протидією
дискримінації в Україні. Громадська організація «Центр «Соціальна
дія» 18 грудня 2008 р. презентувала інформаційний посібник для
іноземних студентів та організувала обговорення результатів
навчального проекту «Подолаємо расизм разом!», проведеного за
підтримки програми Нідерландського Посольства в Україні. «Центр
«Соціальна дія» надає юридичну допомогу біженцям та шукачам
притулку, сприяє дотриманню прав іноземців в Україні. Матеріал
посібника розрахований на широке коло іноземних студентів,
шукачів притулку, біженців чи іноземців, що живуть в Україні.
Серед матеріалів містяться роз’яснення чинного українського
законодавства, поради щодо отримання медичної допомоги, поради
щодо безпеки та багато іншого. Посібник надруковано російською
та англійською мовами150.
Як вже було зазначено у цьому розділі, найчастіше з дискримінацією стикаються іноземні студенти, передусім вихідці з Африки
та країн Близького і Далекого Сходу. Про це повідомили у громадській організації «Центр «Соціальна дія». «Майже кожен
виходець з Африки та Азії, студент чи біженець, може розповісти
про акти агресії, образи, зневагу, здирництво або й насильство,
скоєне щодо них через «відмінну» зовнішність151.
Представники цих вразливих груп нерідко відчувають упереджене ставлення до себе і на вулиці, і у спілкуванні з представниками
владних органів, і у столиці України – і на її кордонах», – заявляють
правозахисники. Водночас, правозахисники акцентують увагу на
тому, що «навіть за кричущих проявів расизму чи ксенофобії
багатьом із жертв невідомо як можна себе захистити». З огляду на
це, активісти «Центру «Соціальна дія» у рамках проекту «Без
кордонів» організували у Києві одноденний семінар, в якому взяли
участь близько 70 представників іноземних студентських громад
Києва та інших міст України (Луганська, Харкова, Дніпропетров———————
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ська, Вінниці, Тернополя, Сум). Під час семінару учасники дізналися про те, які права та обов`язки передбачає українське законодавство для іноземців; про прояви расизму та антирасистську діяльність; почули практичні поради стосовно того, як уникнути насильства з боку представників радикальних расистських угруповань.
Учасники також мали змогу отримати юридичну консультацію.
Зазначимо, що, з одного боку, більшість ініціатив стосовно
подолання ксенофобії та дискримінації в Україні є переважно не
надто масштабними, тому не можуть охопити все суспільство. Адже
слід розробляти державні програми зі впровадження толерантності у
суспільстві, залучати інституції освіти та засоби масової інформації.
З іншого боку, навіть невеликі локальні ініціативи на рівні
громад дають змогу хоча б частині суспільства переосмислити
питання розмаїття та полікультурного суспільства, що є, безумовно,
важливим
Тема 3.2. Нормативне забезпечення протидії поширенню
ксенофобії, расизму та екстремізму
Ключові слова: національне законодавство, ЗУ «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні», ст. 161
Кримінального кодексу, ЗУ «Про друковані засоби масової
інформації», ЗУ «Про національні меншини в Україні», ЗУ «Про
правовий статус іноземців», ЗУ «Закон про свободу совісті та
релігійні організації», Стратегія діяльності у сфері запобігання та
протидії дискримінації в Україні на 2014–2017 рр., ЗУ «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту»
Законодавство – це лише частина відповіді на проблему
злочинів з расистським підґрунтям, але в поєднанні з іншими
заходами воно може виявитися каталізатором, який сприятиме тому,
що жертви утверджуватимуть свої права, а злочинці будуть
покарані, і в кінцевому рахунку відбудуться зміни в суспільній
свідомості про неправові вчинки. Прихильники спеціального
законодавства в сфері злочинів на ґрунті ненависті вважають, що
спеціальні закони сприятимуть зміні та адаптації суспільних уявлень
про цінності в бік більшої толерантності та відкритості. Суттєвою

Тема 3.2. Нормативне забезпечення протидії поширенню ксенофобії 151

передумовою для цього є готовність і компетентність правоохоронних органів та судів розпізнавати відповідний склад злочину та
застосовувати силу закону.
У сфері злочинів на ґрунті ненависті українське законодавство
можна порівняти з законодавством багатьох європейських країн, у
дечому воно навіть більш досконале. Рівність та гідність забезпечує
Конституція України, Кримінальний кодекс передбачає посилення
покарання за злочини на ґрунті расової ворожнечі, найважливіші
міжнародні угоди Україна ратифікувала упродовж останніх років.
Найбільша проблема полягає радше у послідовному застосуванні
вже існуючих законів для захисту груп жертв, аніж в самих законах.
Тим не менше, українські правозахисні організації та міжнародні
інституції мають деякі пропозиції щодо адаптації законів. Це
стосується насамперед вимоги прийняття антидискримінаційного
закону. В наступній частині коротко висвітлюються ці вимоги,
діючий Кримінальний кодекс та його застосування.
Конституція України. У частині 1 статті 3 Конституції України, прийнятій 1996 року, записано: «Людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави». Стаття 26, частина 1 говорить, що «Іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами і свободами, а також несуть
такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України». Стаття 37 забороняє утворення і діяльність політичних партійта громадських організацій, програмні цілі або дії
яких спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення». Проблематичною видається стаття 24 Конституції України,
яка гарантує рівні конституційні права та свободи незалежно від
раси, кольору шкіри, релігії, походження, мови та інших ознак. Ці
права згідно із статтею 24 повинні поширюватися на всіх громадян
України. Правозахисні організації та Європейська Комісія проти
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расизму й нетолерантності (ECRI) неодноразово вимагали доповнити цей список, щоб, як і у статті 2, ці права й свободи гарантувалися всім особам, які перебувають на території України – у тому
числі особам без громадянства та іноземцям, а не лише громадянам
України152. Український парламент поки що не вніс зміни до цього
пункту.
Кримінальний кодекс. Осіб, яких підозрюють у злочині на
ґрунті расової ворожнечі, можна притягнути до відповідальності за
рядом законів. У Кримінальному кодексі – це статті 161 та 67.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від
їх расової, національної належності або релігійних переконань:
Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної
честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми
релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження
прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками11.
Ініційована членом Партії регіонів Тарасом Чорноволом поправка
до цієї статті, прийнята 5 листопада 2009 року, передбачає посилення покарання. Дії, перелічені в частині 1 статті 161, тепер
караються грошовим штрафом, виправними роботами та обмеженням волі на термін до п’яти років. Частина 2 передбачає більш
суворе покарання за наявності певних обставин: ті самі дії, поєднані
з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою
особою, караються виправними роботами до двох років та позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Частина 3 говорить про
те, що дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які
були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі
наслідки, смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк
від десяти до п’ятнадцяти років.
Крім того, потерпілі часто не знають, що приналежність до
етнічної або релігійної меншини як мотив злочину, скоєного проти
———————
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них, може мати вплив на слідство та міру покарання, і тому не наголошують на цьому аспекті при складанні заяви. Якщо ж і працівники міліції, які приймають ці заяви, не знають про кримінальну
відповідальність за злочини з расистським підґрунтям, слідство
ведуть за іншими статтями кримінального кодексу, які не мають
стосунку до злочинів на ґрунті ненависті (крадіжка, хуліганство).
Українські НУО та Європейська Комісія проти расизму й
нетолерантності (ECRI) вимагають у своїх звітах внести зміни до
статті 161 Кримінального кодексу, які б спростили для потерпілих
процедуру подання заяви до міліції, процес розслідування, розширили спектр злочинів та чітко їх сформулювали. Закон має
поширюватися на всіх осіб, а не лише на громадян України, як воно
є зараз. По-друге, образа національної честі та гідності особи або
образа релігійних почуттів не повинні бути караними. Цей склад
злочину має бути вилучений з Кримінального кодексу, бо обмежує
право на вільне висловлювання думок. Натомість чітко треба
сказати про кримінальну відповідальність за образу честі особи на
ґрунті раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця
проживання та мови. За оцінками Української Гельсінської Спілки
немає необхідності збільшувати міру покарання за статтею 161 –
важливо застосовувати цю статтю у відповідних випадках,
належним чином і постійно. Українська Гельсінська Спілка наголошує на тому, що в недемократичних державах цілком вірогідною
є небезпека політичного зловживання кримінальним законодавством
у сфері злочинів з расистським підґрунтям. Тому вкрай важливо,
щоб елемент умислу та систематичний характер злочину були чітко
прописані в законі.
Інша стаття Кримінального кодексу, яка має відношення до
злочинів з расистським підґрунтям – це стаття 67, яка говорить про
обставини, що обтяжують покарання за «вчинення злочину на ґрунті
расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату».
Українська Гельсінська Спілка з прав людини вимагає частіше
застосовувати статтю 67, яка дає змогу визначити вид та міру
покарання в залежності від того, чи злочин кваліфікується як злочин
на ґрунті ненависті, й пропонує внести зміни до тексту закону. Ця
зміна спростить процедуру застосування статті про обставини, що
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обтяжують покарання: замість «вчинення злочину на ґрунті расової,
національної чи релігійної ворожнечі або розбрату» пропонується
написати «вчинення злочину з метою дискримінації на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі». «Ініціатива розмаїття»
також пропонує ряд змін до цієї статті. Критикують той факт, що
визнання обставин, які обтяжують покарання за статтею 67,
здійснюється на власний розсуд суду – суддя має право не визнати
таку обставину. Цю критику поділяє американська правозахисна
організація Human Rights First, яка вимагає, щоб визнання такої
обставини стало обов’язковим. По-друге, критикують положення
підпункту, в якому не чітко роз’яснено, що саме характеризує
злочин як вчинений «на ґрунті расової, національної чи релігійної
ворожнечі». Третій пункт критики – положення дозволяє суду
встановлювати покарання лише в межах максимального строку,
визначеного законом, замість призначити більш суворе покарання.
Міжнародні зобов’язання. Як засновник ООН та член ОБСЄ і
Ради Європи, Україна підписала та ратифікувала всі важливі
міжнародні конвенції та угоди для захисту прав людини та боротьби
з расизмом та ксенофобією. У вересні 2005 р. Україна ратифікувала
Європейську хартію регіональних мов та мовних меншин і у березні
2007 р. – оновленої Європейської соціальної хартії та Європейської
конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів. ЄКРН рекомендує Україні підписати Європейську конвенцію про участь
іноземців у громадському житті на місцевому рівні та конвенції
ООН про захист прав трудящих-мігрантів. Для жертв злочинів на
ґрунті насильства це означає, що у випадку дискримінації вони
можуть звертатися до Європейського суду з прав людини у
Страсбурзі, а українські правозахисні організації можуть подавати
до відповідних комісій ООН «тіньові» звіти. Підсумовуючи, можна
констатувати, що протягом останніх років Україна підписала та
ратифікувала фундаментальні міжнародні договори в сфері захисту
прав людини, і таким чином було створено всі формальні
передумови для захисту прав меншин та потенційних жертв
злочинів на ґрунті ненависті.
Інші закони. Окрім кримінального законодавства, є ще цілий
ряд інших законів, які повинні запобігати злочинам на ґрунті
ненависті та дискримінації. Це насамперед «Закон про свободу
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совісті та релігійні організації» (1993), який закріплює в статті 4
рівні права всіх громадян України в економічному, соціальному,
політичному та культурному житті незалежно від їхньої релігійної
приналежності, закон України «Про друковані засоби масової
інформації» (1992), який забороняє пропаганду війни, насильства,
жорстокості та розпалювання міжнаціональної, релігійної ворожнечі, закон України «Про національні меншини в Україні», а також
закон України «Про правовий статус іноземців» (2001), стаття 2
якого передбачає, що іноземці мають такі самі права, свободи та
обов’язки, як і громадяни України, і що вони рівні перед законом
незалежно від їхнього походження й статусу.
Таким чином, українське законодавство містить широкі можливості покарання за злочини на ґрунті ненависті. В міжнародному
контексті Україна підписала та ратифікувала основні конвенції із
захисту прав людини. Проблематичним залишається застосування
законів.
Боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті в межах державних
інституцій. Позитивною тенденцією останніх років є зростання
готовності офіційних українських інституцій займатися питаннями
захисту прав людини та співпрацювати з українськими правозахисними організаціями. Держава надає великого значення
боротьбі з расизмом, антисемітизмом та ксенофобією, послідовному
втіленню вимог міжнародних організацій щодо покращення захисту
прав людини з боку держави та особливо запобіганню злочинів на
ґрунті ненависті. Сприяє цьому процесу також зміна генерацій у
міністерствах, сьогодні тут працюють молоді державні службовці,
які часто володіють іноземними мовами, користуються Інтернетом,
не бояться контактів з міжнародними правозахисними організаціями, їхня біографія не має печаті радянщини.
За координацію роботи з протидії расизму та расовій
дискримінації повинен відповідати окремий орган, забезпечивши
наявність у його персоналу необхідного досвіду в цій сфері та
наявність достатніх людських і фінансових ресурсів; з активним
залученням громадськості до цієї роботи. В своїх висновках від
19 березня 2015 року ЄКРН відзначила низку позитивних змін,
зокрема такі: 2013 року Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини затвердив Стратегію діяльності у сфері запобігання та

156

Модуль 3. Форми і методи протидії расизму, екстремізму…

протидії дискримінації в Україні на 2014–2017 роки; 2014 року
Кабінет міністрів України заснував Раду міжнаціональної злагоди та
створив посаду Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики з метою сприяння захистові прав національних
меншин та корінного населення; у вересні 2014 року Кабінет
міністрів України своїм розпорядженням затвердив повноваження
Міністерства культури, поставивши перед ним завдання сприяти
толерантності та запобігати розпалюванню ненависті й дискримінації за етнічним походженням.
У липні 2016 року Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики залишив посаду й вона залишається вакантною, та що Рада міжетнічної згоди не працює. Однак 2016 року
Міністерство культури розширило функціональні можливості
Департаменту у справах релігій та національностей, створивши два
додаткових відділи, які займаються міжнародними відносинами та
захистом національних меншин. Крім того, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини проводить систематичну
робота на запобігання дискримінації.
Органи влади повині забезпечувати у всіх випадках дію порядку неупередженого та ефективного визначення статусу біженця та в
максимально короткий термін створити остаточну структуру, яка б
мала виконувати ці функції. 2011 року ухвалено новий Закон
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», а його застосування доручено Державній
міграційній службі. Однак переведення Державної міграційної
служби під нагляд Міністерства внутрішніх справ не могло
гарантувати неупередженого застосування порядку визначення
статусу біженця. Державна міграційна служба й далі відповідає за
виконання Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» та обробку заяв про
отримання статусу біженця. За даними УВКБ ООН, хоча за останні
роки до порядку отримання статусу біженця та практики його
застосування внесено покращень, як-от можливість отримати
безкоштовну правову допомогу в другій інстанції, чинний порядок
визначення статусу біженця все ще не відповідає мінімальним
стандартам. Наприклад, особам, які просять статусу біженця, не
надають перекладачів, час для подання заяв є безпідставно
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коротким, а особам, яким відмовлено в цьому статусі, не повідомляють про причину відмови. Особи, які просять статусу біженця, не
мають змоги скористуватися неупередженою та ефективною
процедурою визначення цього статусу.
У 2016 р. розпорядженням Кабінету міністрів створено
Державне бюро розслідувань (ДБР). Його функції полягають у розслідуванні злочинів (за винятком злочинів, пов’язаних із корупцією), що їх вчинили високопосадовці, державні службовці, судді та
працівники правоохоронних органів. Хоча компетенція ДБР включає правопорушення, які вчинили працівники поліції, воно займається певними серйозними злочинами (організована злочинність та
катування або інше жорстоке, нелюдське або принизливе для
гідності ставлення або покарання). Також, в Управлінні забезпечення прав людини Національної поліції створено нову установу для
розгляду скарг на дії поліції. Нею керують цивільні особи, а не
персонал поліції, але оскільки вона звітує безпосередньо голові
поліції, вона не може бути незалежною та неупередженою.
Кримінальний кодекс не передбачає відповідальності за
розпалювання ненависті на ґрунті гомо/трансфобії, а в Законі
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» не зазначено таких мотивів, як сексуальна орієнтація або
ґендерна ідентичність. Спеціальні положення щодо злочинів, вчинених на ґрунті расової нетерпимості (мова ненависті та насильство на
ґрунті ненависті), застосовуються рідко, а частка обвинувальних
вироків є низькою.
Найчастіше насильство з расистських мотивів спрямоване на
ромів. У 2014 та 2015 роках стало більше тяжкого насильства проти
ЛҐБТ, у деяких випадках із використанням зброї та вибухівки. Далі
надходять повідомлення про расистське насильство з боку поліції, а
також небажання поліції втручатися, щоб зупинити расистські або
гомофобні напади.
Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період до 2020 року не має
бюджету та переважно залишається нереалізованою. Відсутність
документів, що посвідчують особу, залишається проблемою для
багатьох ромів. Діти ромської національності мають багато проблем
у сфері освіти, серед яких сегрегація, недоступність дошкільної
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освіти, великий відсоток дітей, які кидають школу, а також
знущання з боку інших дітей.
Біженці стикаються з серйозними проблемами в повсякденному житті та перешкодами для інтеграції на новому місці. Вони не
отримують соціального забезпечення та не мають змоги отримати
соціальне житло або відвідувати курси вивчення української мови.
Вимушені переселенці мають труднощі з реєстрацією місця
проживання, що обмежує можливості користування правами, в тому
числі правом на житло та працевлаштування.
Сексуальна орієнтація та ґендерна ідентичність мають бути
окремо вказані в статті 161(1) та (2) Кримінального кодексу як
мотиви злочину, а також у статті 67(1)(3) серед обставин, що обтяжують покарання за злочин, та в загальних положеннях про
обставини, що обтяжують покарання. Сексуальна орієнтація та
ґендерна ідентичність мають бути явно згадані в Законі України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» серед
ознак, за якими здійснюється дискримінація.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини має
бути надано повноваження проводити розслідування, щоб уможливити ефективну протидію расизму та расовій дискримінації.
Необхідно створити систему збирання статистичних даних у
всіх сферах, пов’язаних з інтеграцією ромів, зокрема про ґендерний
аспект. Необхідно скасувати судовий збір у справах ромів, що бажають підтвердити свою особу для отримання документів, що посвідчують особу. Органи влади повинні вивчити ситуацію з расовою
сегрегацією в сфері освіти та затвердити ефективну стратегію
припинення цієї практики, а також сприяти отриманню дошкільної
освіти. Необхідно вжити заходів, аби припинити знущання з дітей
ромської національності, спрямовуючи ці заходи на учнів, батьків та
вчителів.
Органи влади повинні провести ретельну оцінку вад Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини та Плану заходів для її реалізації, звертаючи особливу
увагу на проблеми освіти, забезпечення житлом, працевлаштування
та отримання особових документів, та виправити й оновити стратегію та план належним чином. Це має бути зроблено у тісній
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співпраці з ромами та ромськими організаціями, і для забезпечення
їх ефективності їм має бути надано достатнє фінансування.
Необхідно переглянути та оновити План заходів щодо
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в
українське суспільство, передбачивши заходи на покращення можливості отримання ними соціального забезпечення, житла, освіти,
вивчення мови та працевлаштування.
Органи влади повинні оцінити та переглянути Комплексну
державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції в інші регіони України, приділяючи особливу увагу
вирішенню проблем забезпечення житлом та працевлаштування, а
також виділити необхідні кошти для забезпечення інтеграції ВВП.
Для розслідування справ про буцімто неправомірні дії поліції з
расових мотивів необхідно створити орган, незалежний від поліції
та органів прокуратури.
Необхідно реалізувати заходи з навчання педагогів з метою
сприяння розумінню й повазі до ЛҐБТ учнів у школах та запобігти
знущанням із них.
Нижченаведений аналіз відповідних положень кримінального
законодавства в Україні переважно зосереджується на його лакунах
порівняно з пропонованими ключовими складниками національного
законодавства про заборону расизму та расової дискримінації.
Статтею 161(1) Кримінального кодексу передбачено покарання за «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової
чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної
честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми
релігійними переконаннями». Далі в тому ж самому абзаці додатково встановлюється кримінальне покарання за «пряме чи непряме
обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв
громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками». Статтею 161(2) передбачено суворіше покарання
за всі вищевказані дії, поєднані з насильством, обманом чи
погрозами, або вчинені службовою особою. Відповідно до Плану
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заходів для реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
розгляд Кабінету Міністрів подано пропозицію вилучити ту частину
Статті 161, що стосується дискримінації, з числа правопорушень, за
які передбачено кримінальне покарання. ЄКРН підтримує таку
зміну, оскільки вважає, що з дискримінацією доречніше боротися за
допомогою цивільного й адміністративного законодавства.
В наведеному переліку бракує згадки про підбурювання до
дискримінації та насильства, а також про наклеп. Що стосується
ознак, за якими відбувається дискримінація, то такі ознаки як мова,
громадянство та етнічне походження не згадуються відносно правопорушення у формі підбурювання. Ці складники охоплені такими
ознаками, як національність, раса або релігія, явно вказаними в цій
частині статті, хоча немає правозастосовної практики, яка б це
підтверджувала. Що стосується публічної образи, то кримінальну
відповідальність передбачено лише за злочин, вчинений із релігійних мотивів, а ознаки раси, кольору шкіри, мови, громадянства та
національного або етнічного походження не згадуються.
Також, немає положень про покарання за публічне висловлювання, з расистським мотивом, ідеології, що звеличує або
принижує певну групу осіб на підставі їхньої раси, кольору шкіри,
мови, релігії, громадянства або національного чи етнічного
походження. Так само в Кримінальному кодексі не передбачено
покарання за публічне заперечення, тривіалізацію, виправдання або
звільнення від відповідальності за злочини геноциду, злочини проти
людяності або воєнні злочини. У 2015 р. ухвалено Закон України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон визнає злочином публічне
заперечення або виправдання «кримінального характеру» радянського та нацистського режимів, а також виготовлення, розповсюдження та публічне використання комуністичної та нацистської
символіки. Однак Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, учасницею якої є Україна, вимагає від держав визнати
злочином заперечення, явне применшення, схвалення або
виправдання геноциду або злочинів проти людяності, вчинених за
допомогою комп’ютерних систем.
Хоча стаття 255 Кримінального кодексу передбачає покарання
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за створення злочинної організації, а також керівництво нею або
участь у її діяльності, а стаття 161(3) передбачає покарання за дії,
зазначені в статті 161(1) та (2), якщо їх учинила організована група
осіб, нема ніяких положень, які б визнавали злочином створення або
керівництво групою, що пропагує расизм, підтримку такої групи або
участь в її діяльності з наміром узяти участь у правопорушеннях.
В Кримінальному кодексі явно вказано мотив расової,
національної чи релігійної нетерпимості як обтяжливу обставину
для певних злочинів, таких як убивство, завдання тілесних
ушкоджень або погроза вбивством. Крім того, стаття 67(1)(3)
Кримінального кодексу передбачає, що вчинення будь-якого іншого
правопорушення через расову, національну або релігійну ненависть
та ворожнечу повинно розглядатись як обставина, що обтяжує
покарання. На розгляд Кабінету Міністрів подано законопроект про
внесення змін до вищезазначених положень з метою включити до
них ознаки раси, кольору шкіри, релігійних переконань, сексуальної
орієнтації, транссексуальності, інвалідності та мови. Необхідно
включити також ознаки громадянства та національного чи етнічного
походження.
І нарешті, відсутні положення, які передбачали б відповідальність юридичних осіб за вищезазначені правопорушення.
Статтею 436(1) Кримінального кодексу передбачено відповідальність за виготовлення, розповсюдження та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) режимів.
Стаття 6 Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність про визнання злочинами дій расистського та ксенофобного
характеру, вчинених за допомогою комп’ютерних систем. На
момент ратифікації Україна заявляла, що вона вимагатиме, щоб
заперечення чи явне применшення вважалися вчиненими з наміром
спровокувати ненависть, дискримінацію або насильство щодо особи
або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, національного чи
етнічного походження, релігії, якщо вони були підставою вчинення
будь-якої з указаних дій.
У вересні 2012 року прийнято Закон України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні» (далі – Закон). Цей
Закон у редакції 2014 року містить деякі недоліки, усунення яких
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сприятиме вдосконаленню законодавчої бази боротьби з расовою
дискримінацією.
В статті 1 Закону подано означення дискримінації за невичерпним переліком ознак: раса, колір шкіри, політичні, релігійні та
інші переконання, стать, вік, фізичні вади, етнічне або соціальне
походження, національність, сімейний статус, місце проживання,
мова та інші ознаки.
Стосовно форм дискримінації в Законі окремо не згадується
сегрегацію та дискримінацію за спорідненістю. Крім того, ніде не
згадується про обов’язок органів влади забезпечити, щоб організації,
яким вони надають підряди, кредити, ґранти або інші переваги,
поважали та підтримували політику недискримінації.
Законом не передбачено легкого доступу до судових та/або
адміністративних проваджень, включаючи процедуру примирення
та прискореного провадження в термінових справах. Відповідно до
статті 14 Закону жертви дискримінації мають право звернутися зі
скаргою до відповідного державного органу, органів місцевого
самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або суду. Щоб отримати відшкодування матеріальної або
моральної шкоди, необхідно відкрити цивільне провадження, що є
як довготривалим, так і витратним.
В Законі немає положень, які регулювали б розподіл обов’язку
доведення. Органи влади повідомили, що такі положення передбачено статтею 60 Цивільно-процесуального кодексу. Хоча в них
говориться, що кожна сторона повинна довести обставини, на які
вона посилається як на підставу позову, але положення стосовно
розподілу (або перекладання) тягаря доведення відіграють головну
роль у справах щодо дискримінації та мають бути чітко викладені в
спеціальному законі про заборону дискримінації.
ЄКРН стало відомо про те, що нині Парламент розглядає
законопроект «про внесення змін до певних законодавчих актів
України (щодо гармонізації законодавства про запобігання та
протидію дискримінації з законодавством ЄС)», який урегулює деякі
порушені вище питання.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» повноваження щодо
запобігання та протидії дискримінації надано Уповноваженому
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Верховної Ради України з прав людини. Ці повноваження включають: здійснення контролю над виконанням принципів недискримінації як у державній, так і в приватній сфері; подання заяв про
дискримінацію до суду та участь у судових розглядах особисто або
через представника; перевірка заяв осіб або груп осіб про
дискримінацію; внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації та здійснення й
припинення позитивних дій; надання висновків у справах стосовно
дискримінації на запит суду. Разом із повноваженнями, наданими
відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини», тепер компетенції цього органу бракує тільки повноваження проводити розслідування.
Дані про вчинені на ґрунті ненависті злочини, без розрізнення
між розпалюванням ненависті та насильством на ґрунті ненависті,
збирають у Генеральній прокуратурі, Міністерстві внутрішніх
справ, Державному департаменті з питань виконання покарань та
Державному комітеті статистики. Донедавна такі дані не розподілялися за окремими мотивами ненависті. 2016 року Національна
поліція вперше опублікувала дані про вчинені на ґрунті ненависті
злочини, які поліція зареєструвала протягом 2015 року. За цими
даними, з-поміж 157 інцидентів 31 учинено з расистських та
ксенофобських мотивів, 3 – через упередження до ромів та синті, 18
– з антисемітських мотивів, 94 – через упередження до християн та
прибічників інших релігій, 9 – через упередження до ЛҐБТ осіб та 2
– через упередження до осіб із фізичними вадами. Більшість з них
включали розпалювання ненависті з застосуванням насильства
(загалом 45 випадків), пошкодженням майна (32) та завданням
тілесних ушкоджень (30).
Офіційні цифри нижчі за ті, що їх наводять міжнародні та
неурядові організації, за даними яких 2015 року загалом мали місце
213 інцидентів на ґрунті ненависті153. Це може свідчити про те, що
приблизно щодо чверті всіх злочинів, учинених на ґрунті нетер———————
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пимості, не було звернень у поліцію або поліція не визнала їх
такими. До того ж, ЄКРН стало відомо, що працівники правоохоронних органів не завжди сприймають розпалювання ненависті
серйозно та що, незважаючи на деякі нещодавні зусилля на її
реформування, довіра до поліції низька.
Тема 3.3. Практика міжнародного співробітництва щодо
протидії поширенню ксенофобії, расизму та екстремізму
Ключові слова: конвенція, декларація, рекомендація, протокол
Міжнародна співпраця щодо боротьби з расовою дискримінацією, тероризмом, екстремізмом та ксенофобією регулюється
міжнародними актами як універсального, так і регіонального
характеру.
Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 г.) прийнята
резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 р Декларація проголошує, що всі люди народжуються
вільними і рівними у своїй гідності та правах (ст. 1). Ст. 2 говорить:
«Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені
цією Декларацією, без якого б то не було різниці, як-то у відношенні
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших
переконань, національного або соціального походження, майнового,
станового або іншого становища»154. Дані положення мають важливе значення для розвитку системи протидії поширенню ксенофобії та шовінізму. Декларація визначає рівність людей перед законом,
визнає право кожної людини на правосуб’єктність, захист в суді,
заборона на рабство і работоргівлю, приниження гідності. Декларація має основоположне значення для протидії поширенню ксенофобії та шовінізму.
Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965) прийнята 21 грудня 1965 р. резолюцією 2106 (ХХ)
Генеральної Асамблеї ООН. У декларації вводиться визначення
———————
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«расова дискримінація» – «будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, засноване на ознаках раси, кольору шкіри,
родового, національного чи етнічного походження, що мають на
меті або наслідком знищення або применшення визнання,
використання або здійснення на рівних засадах прав людини і
основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній
чи будь-яких інших галузях суспільного життя » (п. 1 ст. 1 ч. 1)155.
Згідно зі ст. 2 ч. 1 «держави-учасниці засуджують расову
дискримінацію і зобов’язуються невідкладно всіма можливими способами проводити політику ліквідації всіх форм расової дискримінації і сприяти взаєморозумінню між усіма расами»156. Способами
реалізації політики в декларації визначаться: не вчиняти будь-яких
актів, пов’язаних з расовою дискримінацією, не заохочувати, не
захищати і не підтримувати расову дискримінацію, перегляд національної політики, заборонити расову дискримінацію, заохочувати
мультирасові організації та рухи.
Держави-учасниці засуджують пропаганду расової дискримінації, ідеї переваги однієї раси чи групи раси або групи осіб над
іншими (ст. 4 ч. 1). Декларацією визначаються обов’язки державучасників дотримання прав громадян: рівність перед судом, політичні права, право на свободу пересування і проживання в межах
держави, право залишати і повертатися в свою країну, право на
громадянство, на вступ до шлюбу і вибір чоловіка, право на володіння майном, спадкування, свободу думки, совісті і релігії, переконань, зібрань, асоціацій, свободу в економічній, соціальній і культурній галузях, право на працю, житло, охорону здоров’я, медичну
допомогу та соціальне забезпечення, обслуговування (ст. 5 ч. 1).
Важливе значення для сфери фахівця по роботі з молоддю є
стаття 7 частина 1, в якій мовиться: «Держави-учасниці зобов’язуються вжити негайних і ефективних заходів, зокрема, в галузях
викладання, виховання, культури та інформації, з метою боротьби з
забобонами, які ведуть до расової дискримінації, заохочення
———————
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взаєморозуміння, терпимості і дружби між націями і расовими або
етнічними групами ... »157. Це визначає суть і мету програма
цивільно-патріотичного
виховання,
формування
установок
толерантності і адаптаціїї іноземних громадян.
За зазначеною декларацією засновується Комітет з ліквідації
расової дискримінації, в складі якого повинні працювати експерти,
які мають високі моральні якості й визнану безпринципністю (ст. 8
ч. II), також в декларації описано порядок розгляду заяв від держав,
фізичних осіб з питань, що стосуються прояви расової дискримінації.
У 2001 р Всесвітньої конференції по боротьбі проти расизму,
расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості
(Дурбан, Південна Африка, 31 серпня – 7 вересня 2001 г.) прийнята
Програма дій по здійсненню декларації про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. У програмі держави призиваються до
зусиль для подолання бідності, «зокрема, в тих районах, в яких
переважно проживають жертви расизму, расової дискримінації,
ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості», а також до викорінення практики схожою з рабством (пп. 1, 2 ст. I). У програмі
пропонуються дії, спрямовані на конкретні цільові аудиторії або
напрямки, які сприятимуть викоріненню расової дискримінації. У
програмі другий розділ присвячено роботі з жертвами расизму,
расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості158. Окрему увагу в даному плані приділяється африканцям і
особам африканського походження, а саме захист їх як жертв
расової дискримінації. Серед запропонованих заходів виділяти
достатньо коштів для поліпшення становища африканців,
розробляти спеціальні програми для медичного обслуговування,
освіти, житлового будівництва, електропостачання. Постачання
питної води та заходів екологічного контролю.
У програмі приділено увагу і підтримку:
– корінних народів (підвищення рівня зайнятості, гарантувати
———————
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їм дотримання своїх прав, «прийняти державну політику і надати
імпульс програмам в інтересах жінок і дівчаток з числа корінних
народів» (пп. 15-22);
– мігрантів (припиняти расистські прояви, ксенофобський
поведінка по відношенню до мігрантів, здійснювати заходи щодо
захисту прав мігрантів, «здійснювати політику і плани дій і
посилити і вживати превентивних заходів для сприяння більшій
гармонії і терпимості у відносинах між мігрантами та приймаючими
товариствами з метою ліквідації проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості, включаючи
акти насильства, що здійснюються в багатьох суспільствах окремими особами або групами осіб» (пп. 24–33));
– біженців («закликає держави розробити стратегії з метою
ліквідації цієї дискримінації та сприяння повному здійсненню прав
людини біженців відповідно до їх міжнародними зобов’язаннями і
гарантіями» (пп. 34–36))159.
Розділ III плану присвячений заходам «щодо попередження,
просвітництву і захисту, спрямовані на викорінення расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості на
національному, регіональному та міжнародному рівнях». Державиучасниці призиваються «визнавати, поважати і максимально використовувати переваги різноманітності всередині націй» (п. 58),
«враховувати гендерну проблематику в процесі визначення і розробки превентивних, просвітницьких та захисних заходів» (п. 59),
«прийняти або підсилити ... національні програми викорінення
злиднів» (п. 60), «домагатися забезпечення того, щоб їхні політичні і
правові системи відображали культурну різноманітність їх товариств» (п. 61).
У програмі держави-учасники призиваються до розвитку і
вдосконалення національного законодавства (наведено перелік
документів ООН, рекомендованих до ратифікації), до прийняття
ефективних заходів для боротьби з діяннями, що вчиняються на
пошті расистом ненависті і ксенофобії, до створення і зміцнення
———————
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незалежних спеціалізованих національних установ, до збору даних і
досліджень, а також ведення статистичного обліку процесів, що
стосуються прояви расизму, ксенофобії. У декларації приділено
місце вирішення таких актуальних проблем суспільства, часто
призводять до расової дискримінації та ксенофобії або їх демонструють, як зайнятість, здоров’я, стан навколишнього середовища,
рівноправність громадян в прийнятті рішень в політичній, економічній, соціальній і культурній галузях.
Доступ до утворення без дискримінації, просвітництво та
освіту в галузі прав людини, в тому числі для дітей та молоді, для
посадових осіб або фахівців також є важливими питань в напрямку
вирішення проблем расової дискримінації і їм приділено важливе
значення в програмі.
Три пункти в програмі присвячено особливій ролі роботи з
молоддю (пп. 216-218), в яких держави призиваються «заохочувати
повну і активну участь і ширше залучати молодь до розробки,
планування та здійснення заходів в області боротьби проти расизму,
расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості ...», «заохочувати і полегшувати створення і функціонування
молодіжних механізмів, ініційованих організаціями молоді та
самими молодими людьми, в дусі боротьби з расизмом, расовою
дискримінацією, ксенофобією і пов’язаної ними нетерпимістю ...»,
«... активізувати боротьбу проти расизму в спорті шляхом, зокрема,
виховання молоді світу за допомогою занять спортом без якої б то
не було дискримінації в дусі олімпійських ідеалів, які потребують
людського розуміння, терпимості, справедливості та солідарності»160.
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та
дискримінації на основі релігії або переконань прийнята 25 листопада 1981 р резолюцією 36/55 Генеральної Асамблеї ООН161.
Однією з можливих причин розвитку екстремістських поглядів,
———————
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формування терористичних організація є приниження прав людини,
порушення прав і дискримінація за різними ознаками: раса,
віросповідання, політичні переконання, національність та ін. Ця
декларація сприяє зменшенню фактів порушення прав людини і
говорить: «Кожна людина має право на свободу мислителі, совісті і
релігії. Це право включає свободу мати релігію або переконання
будь-якого роду за своїм вибором і свободу сповідувати свою
релігію і виражати переконання як одноосібно, так і спільно з
іншими, публічним або приватним порядком, в відправленні культу,
виконання релігійних і ритуальних обрядів та вчень» (п. 1 ст. 1).
У декларації дано визначення висловом «нетерпимість і
дискримінація на основі релігії або переконань»: «... будь-яке
розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, засноване на релігії
або переконаннях і має на меті або наслідком знищення або
применшення визнання, користування чи здійснення на основі
рівності прав людини і основних свобод» (п. 2 ст. 2).
Окрему увагу в декларації приділено правам батьків і дитини,
цього питання присвячена ст. 5, в якій батькам надається право «...
визначати спосіб життя в рамках сім’ї у відповідності зі своєю
релігією або переконаннями, а також виходячи з морального
виховання, яке, на їхню думку, повинен отримати дитина» (п. 1
ст. 5), а дитина «... захищається від будь-якої форми дискримінації
на основі релігії або переконань. Вона повинна виховуватися в дусі
розуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального
братерства, поваги до свободи релігії або переконань інших людей, а
також з повним усвідомленням того, що її енергія та здібності мають
бути присвячені служінню на благо інших людей» (п . 3 ст. 5).
У декларації визначено такі свободи, що реалізують право на
свободу думки, совісті, релігії і переконань: «а) відправляти культи
чи збиратися в зв’язку з релігією або переконаннями і створювати і
утримувати місця для цих цілей; б) створювати і містити відповідні
благодійні або гуманітарні установи; в) виробляти, придбавати і
використовувати у відповідному обсязі необхідні предмети і матеріали, пов’язані з релігійними обрядами або звичаями чи переконаннями; г) писати, випускати і поширювати відповідні публікації в цих
областях; д) вести викладання з питань релігії або переконань у
місцях, придатних для цієї мети; е) просити і отримувати від
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окремих осіб і організацій добровільні фінансові та інші пожертви;
ж) готувати, призначати, обирати або призначати за правом успадкування відповідних керівників згідно з потребами і нормам тієї чи
іншої релігії або переконань; з) дотримуватися днів відпочинку і
відзначати свята і відправляти обряди у відповідності до приписів
релігії і переконань; і) встановлювати і підтримувати зв’язки з окремими особами і громадами в галузі релігії та переконань на
національному і міжнародному рівнях» (ст. 6).
Для реалізації прав і свобод, проголошених у цій декларації,
закріплена необхідність державам представити їх в національному
законодавстві (ст. 7). У декларації визначено види проявів своїх
релігійних переконань, в тому числі відправляти культи, створювати
благодійні або гуманітарні установи і просити і отримувати пожертвування, поширювати відповідні публікації, вести викладання, відзначати свята, дотримуватися обряди (ст. 6)162.
Декларація про права людини стосовно осіб, які не є
громадянами країни, в якій вони проживають (1985), прийнята
13 грудня 1985 р резолюцією 40/144 Генеральної Асамблей ООН.
Відповідно до даної декларації «іноземці зобов’язані дотримуватися
законів держави, в якому вони проживають або перебувають, і з
повагою ставитися до звичаїв і традицій народу цієї держави»
(ст. 4)163. Іноземці, відповідно до внутрішнього законодавства держави, в якому знаходяться, користуються такими правами: на життя
і особисту недоторканність, на захист від незаконного втручання в
особисте і сімейне життя, на рівність перед судами, на свободу
думки, думки, совісті і релігії, на збереження своєї рідної мови,
культури і традицій, на переказ коштів за кордон (ст. 5), правом на
гідні умови праці, на охорону здоров’я, медичне обслуговування,
соціальне забезпечення і обслуговування, освіту, відпочинок (ст. 8).
Треба сказати, що положення про дотримання прав громадян
———————
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відносяться до осіб, які перебувають на території іншої країни на
законних підставах (ст. 7, 8). «Жоден іноземець не може бути
безпідставно позбавлений його законним чином набутого майна»
говорить ст. 9 даної декларації.
Декларація про права осіб, що належать до національних
або етнічних, релігійних і мовних меншин, прийнята резолюцією
Генеральної Асамблеєю ООН 47/135 3 лютого 1993 р. Ст. 1
декларації говорить: «Держави охороняють на їх відповідних
територіях існування і самобутність національних і етнічних,
культурних, релігійних та мовних меншин та заохочують створення
умов для розвитку цієї самобутності». У ст. 2 декларації прописані
права осіб, що належать до національних та етнічних меншин, в
тому числі на участь у культурному, релігійному, громадському,
економічному та державному житті, на участь в ухваленні рішень,
що стосуються своєї життєдіяльності, на створення власних
асоціацій, на встановлення і підтримку контактів з іншими членами
своєї групи і особами інших національних і етнічних меншин.
Держави, згідно зі ст. 4 даної декларації, вживають заходів для
створення сприятливих умов для національних та етнічних меншин
розвивати свою культуру, мову, релігію, традиції і звичаї, за
винятком суперечать національному законодавству164.
Декларація та програма дій «Разом проти расизму, расової
дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості»,
прийнята 22 вересня 2011 року Генеральною Асамблеєю ООН
(14-е пленарне засідання). Декларацією підтверджується готовність
держав до мобілізації політичної волі на національному, регіональному та міжнародному рівнях реалізовувати Дурбанську декларацію
і програму дій і підсумкового документа Конференції з огляду
Дурбанського процесу.
Держави підтверджують, «що расизм, расова дискримінація,
ксенофобія і пов’язана з ними нетерпимість, являють собою заперечення цілей принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй і Загальної декларації прав людини». Держави спільно заявляють про
———————
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«твердої рішучості зробити боротьбу проти расизму, расової
дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості і захист
жертв явищ високопріоритетних завданням »для своїх країн165.
Загальна декларація про геном людини та права людини
ухвалена 11 листопада 1997 року Генеральною конференцією
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Ст. 1 ч. А говорить: «Геном людини лежить в основі початкової
спільності всіх представників людського роду, а також визнання їх
до гідності і різноманітності. Геном людини знаменує собою
надбання людства»166.
«Кожна людина має право на повагу до його гідності та його
прав незалежно від генетичних характеристик» – ст. 2 ч. А. Серед
прав будь-якої людини на інформованість про проведені генетичних
дослідженнях на підставі вільного і яскраво вираженого згоди
людини (ст. 5 ч. В). Ніхто не може зазнавати дискримінації за
ознаками генетичних характеристик (ст. 6 ч. В), кожен може претендувати на компенсацію збитку, заподіяного в результаті впливу
на його геном (ст. 8 ч. В). Ст. 11 забороняє клонування людської
особини: «Не допускається практика, що суперечить людській
гідності, така як практика клонування в цілях відтворення людської
особи». У декларації визначаються умови здійснення наукової
діяльності (ч. D), солідарність і міжнародне співробітництво (ч. Е),
сприяння викладеним в декларації принципам (ч. F).
Декларація принципів терпимості прийнята резолюцією
5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року
на двадцять восьмої сесії Генеральної конференції 25 жовтня – 16
листопада 1995 р. Держави «сповнені рішучості зробити все
необхідне для утвердження ідеалів толерантності в наших
суспільствах, оскільки терпимість є не тільки найважливішим
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принципом, а й необхідною умовою світу і соціально-економічного
розвитку всіх народів»167.
У декларації вводиться зміст поняття «терпимість» – «повага,
прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів
людської індивідуальності» (п. 1.1. Ст. 1). «Прояв терпимості, яке
співзвучне повазі прав людини, не означає терпимого ставлення до
соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим
переконанням» (п. 1.4 ст. 1).
Згідно з декларацією на державному рівні слід ратифікувати
існуючі міжнародні документи, визнавати і поважати культурний
плюралізм людської спільноти (ст. 2).
У декларації зазначено соціальні аспекти її реалізації, зокрема
важливість прояви терпимості як на рівні окремих людей, так і
громад, родин. Зокрема йдеться: «У школах і університетах, в
рамках неформальної освіти, удома і на роботі необхідно
зміцнювати дух толерантності та формувати відносини відкритості,
уваги один до одного і солідарності» (п. 3.2 ст. 3).
Ст. 4 присвячено надзвичайно важливого аспекту – розвитку
системи виховання. «Виховання є найбільш ефективним засобом
попередження нетерпимості. Виховання в дусі толерантності
починається з навчання людей тому, в чому полягають їх загальні
права і свободи, щоб забезпечити здійснення цих прав, та з
заохочення прагнення до захисту прав інших» (п. 4.1 ст. 4).
Державам рекомендується «заохочувати методи систематичного і
раціонального навчання терпимості, що розкривають культурні,
соціальні, економічні, політичні та релігійні джерела нетерпимості,
що лежать в основі насильства і відчуження» (п. 4.1 ст. 4). Також в
декларації говориться про необхідність «видалення особливої уваги
питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних
планів, змісту підручників і занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, включаючи нові освітні технології, з метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих сприйняттю
інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську
———————
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гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв’язувати
їх ненасильницькими засобами» (п. 4.4. ст. 4).
Декларацією засновується Міжнародний день, присвячений
терпимості, – 16 листопада (ст. 6).
Декларація про расу та расові забобони прийнята
Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури
на її двадцятої сесії 27 листопада 1978 р.168
Ст. 1 говорить: «Всі люди належать до одного і того ж виду і
мають спільне походження. Вони народжуються рівними у гідності
та в правах, і всі вони є невід’ємною частиною людства ». Також в
декларації закладено основний принцип протидії ксенофобії: «Будьяка теорія, що приписує перевагу або неповноцінність окремих
расових або етнічних груп, яка давала б право одним людям
панувати над іншими або відкидати інших, нібито нижчих по відношенню до них, або грунтується судження про оцінку на расових
відмінностях, науково неспроможна і суперечить моральним і
етичним принципам людства» (п. 1 ст. 2).
У декларації йдеться, що будь-яка дискримінація, нетерпимість, расистські погляди несумісні з вимогами справедливого
міжнародного порядку (ст. 3). Також наголошується, що неприпустимо будь-яку перешкоду, що утрудняє вільний розквіт особистості
і вільну комунікацію між людьми, засновану на расових або
етнічних поглядах (ст. 4).
«Держава в першу чергу несе відповідальність за здійснення
всіма людьми і всіма групами людей прав людини і основних свобод
на основі повної рівності в гідності та правах». Так говорить ст. 6
(п. 1).
Приділено увагу в декларації і прав трудових мігрантів. Цьому
присвячений п. 3 ст ст. 9: «Групи населення іноземного походження,
зокрема робітники-мігранти та їхні родини, які сприятимуть розвитку приймаючої країни, повинні користуватися відповідними
заходами, призначеними для забезпечення безпеки, поваги їх гідності і їх культурних цінностей, для полегшення їх адаптації до
приймаючому середовищі і сприяння професійному росту з
———————
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урахуванням подальшого повернення на батьківщину і внесення
вкладу в її розвиток; слід сприяти наданню можливості дітям
мігрантів навчатися своєї рідної мови».
Декларація про основні принципи, що стосуються внеску
засобів масової інформації у зміцнення миру і міжнародного
взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти
расизму і апартеїду та підбурення до війни прийнята Генеральною
Конференцією ЮНЕСКО на її двадцятої сесії 28 листопада 1978 р.
Ст. 1: «Справа зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння, розвитку прав людини і боротьби проти расизму, апартеїду і
підбурювання до війни потребує вільного, більш широкому і більш
збалансованому поширенні інформації. З цією метою засоби масової
інформації повинні внести вклад першорядної важливості. Цей
внесок буде тим більш ефективним, якщо інформація буде відображати різні аспекти даної теми»169.
Для гарантії різноманітності і доступності джерел і засобів
масової інформації «... журналісти повинні мати свободу передачі
повідомлень і, можливо, максимально повними засобами доступу до
інформації» (п. 2 ст. II).
«Засоби масової інформації повинні вносити важливий вклад у
зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння і в боротьбу проти
расизму, апартеїду і підбурювання до війни», – говорить п. 1 ст. III.
Важлива роль в засобах масової інформації відводиться
вихованню молоді в дусі миру, справедливості, свободи, взаємної
поваги і взаєморозуміння з метою розвитку прав людини, рівності
прав усіх людей і всіх націй і економічного і соціального прогресу
(ст. IV).
Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Цілями
цієї Конвенції є «... збереження біологічного різноманіття, стале
використання його компонентів і спільне одержання на справедливій і рівній основі вигод, пов’язаних з використанням генетичних
———————
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ресурсів, у тому числі шляхом надання необхідного доступу до
генетичних ресурсів і шляхом належної передачі відповідних
технологій з урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології, а
також шляхом належного фінансування» (ст. 1)170. Для досягнення
цілей цієї декларації в ній введені визначення понять «біологічне
різноманіття», «біологічні ресурси», «біотехнологія», «країна
походження генетичних ресурсів, «країна, яка надає генетичні
ресурси», «одомашнені або культивовані види», «екосистема»,
«збереження exsite», «генетичний матеріал», «генетичні ресурси»,
«місце проживання», «умови exsite», «збереження ex-site», «охороняється», «регіональна організація економічної інтеграції», «стале
використання», «технологія».
У декларації визначено загальні заходи щодо збереження та
сталого використання біологічних видів, система визначення компонентів біологічного різноманіття і моніторинг, система збереження
in-sitе і ex-sitе, а також висвітлені питання сталого використання
компонентів біологічного різноманіття, вказані заходи стимулювання біологічного різноманіття, дослідження і підготовку кадрів в
області досліджень, просвіта та підвищення обізнаності громадськості про дослідження, оцінку впливу і зведення до мінімуму
неблагоприятних наслідків. Окрему увагу приділено доступу до
генетичних ресурсів, доступу до технологій і їх передачі, обміну
інформацією, науково-технічного співробітництва, застосування
біотехнології та розподілу пов’язаних з нею вигод.
Глобальний план дій ООН по боротьбі з торгівлею людьми
прийнятий резолюцією 64/293 Генеральної Асамблеї ООН від 30
червня 2010 р.
У плані дій рішуче засуджується торгівля людьми, «яка
представляє собою злочинну діяльність, що посягають на гідність
людини і негативно впливає на розвиток, мир і безпеку і права
людини»171. У плані дій від держав вимагається забезпечити, «щоб
———————
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заохочення і захист прав людини жертв торгівлі людьми, попередження торгівлі людьми шляхом усунення соціальних, економічних, культурних, політичних та інших факторів, що сприяють цьому
явищу, і посилення заходів кримінального правосуддя були ключовими елементами всіх зусиль щодо попередження та припинення
торг впли людьми та у справах захисту жертв такої торгівлі, надання
їм допомоги та відшкодування заподіяної їм шкоди». Також в плані
акцентується роль освіти «в підвищенні ступеня інформованості про
попередження торгівлі людьми та розширення просвітницької
діяльності». План дій передбачає і захист жертв торгівлі людьми,
надання їм допомоги, що включає в себе: захист особистого життя і
забезпечення безпеки жертв, надання їм допомоги фізичного,
психологічного і соціального характеру, що сприяє відновленню,
прийняття національного законодавства. Пункт 38 плану засновує
Цільовий фонд добровільних внесків Організації Об’єднаних Націй
для жертв торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми.
Рамкове рішення ЄС про боротьбу з расизмом і
ксенофобією прийняте 28 листопада 2008 р. «Справжнє Рамкове
рішення є черговим кроком в гармонізації (зближення) кримінального права держав – членів Європейського союзу. Воно передбачає
загальні ознаки злочинів і мінімальні санкції щодо злочинних діянь,
скоєних з мотивів національної, расової, релігійної ненависті і
ворожнечі»172. Згідно з рішенням до числа злочинів, що відносяться
до расизму і ксенофобії, відносяться: «публічне підбурювання до
насильства або ненависті по відношенню до людей або груп осіб за
вищевказаними або аналогічних мотивів, виправдання або вихваляння («апологія»), а так само публічне невизнання самого факту
(«заперечення») або серйозної суспільної небезпеки («груба баналізація») злочинів проти миру і безпеки людства, що підпадають під
юрисдикцію Міжнародного кримінального суду ООН і раніше –
Міжнародного військового трибуналу для суду над нацистськими
злочинцями (Нюрнберзького трибуналу)» (ст. 1).
Єврокомісар з питань юстиції Вівіан Редінг представила в
Брюсселі звіт, згідно з яким 20 держав – членів ЄС все ще не втілили
———————
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в достатній мірі в своєму законодавстві прийняте в 2008 р рамкове
рішення ЄС про боротьбу з расизмом і ксенофобією. Як зазначено в
прес-релізі Єврокомісії, згідно зі згаданим документом, члени ЄС
повинні карати «публічне схвалення, заперечення або грубе применшення» геноцідов і злочинів проти людяності. Єврокомісар налаштована рішуче. У цьому питанні Редінг задоволена лише Францією,
Польщею, Кіпром, Люксембургом, Румунією, Литвою, Словенією і
Словаччиною. У законодавстві Німеччини і Нідерландів єврокомісар бачить дрібні юридичні неясності, повідомляє інформаційне
агентство EPD. У більшості ж держав – членів ЄС, на думку Вівіан
Редінг, потрібно виправляти ситуацію. «Сьогодні в Європі панує
мир, однак прагнення до толерантності залишається викликом», –
заявила єврокомісар, яка представила свій звіт з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Редінг пояснила, що Єврокомісія поки не може судитися з державами – порушниками Рамкової
рішення ЄС про боротьбу з расизмом і ксенофобією в Європейському суді в Люксембурзі через тривалий перехідний період в
європейському праві. Однак з 1 грудня 2014 року це змінилося.
Тому в найближчі місяці Вівіан Редінг має намір провести білатеральні переговори з урядами відповідних держав, щоб забезпечити
повне втілення постанови Європейського союзу173.
Концепція подальшого розвитку СНД схвалена рішенням
Ради глав держав – учасниць СНД 5 жовтень 2007 р., Душанбе.
«Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних
Держав (далі – Концепція) являє собою сукупність узгоджених
поглядів держав – учасниць Співдружності, що відображають їх
спільне бачення СНД, цілі і направ лення його еволюції»174.
У коротко- і середньостроковій перспективах основні цілі
розвитку СНД в тому числі «підтримку соціально-економічної
стабільності і міжнародної безпеки; ... протидію традиційним і
новим загрозам і викликам; ... розвиток співпраці в гуманітарній
———————
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сфері; ... реалізація основоположних міжнародних принципів і
стандартів в галузі демократії та прав людини».
У концепції приділено увагу і міграційної політики, зокрема
йдеться: «Необхідно розглянути діяльність існуючих і доцільність
створення нових структур з метою вироблення скоординованої
міграційної політики, прийняття спільних заходів щодо запобігання
нелегальній міграції та регулювання трудової міграції» (п. 4.5). У
напрямку боротьби з тероризмом, екстремізмом в концепції значиться: «Потрібно подальша активізація зусиль держав – учасниць СНД
в галузі боротьби з міжнародним тероризмом та іншими проявами
екстремізму, організованої міжнародною злочинністю, в тому числі
з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних
речовин, в протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, торгівлі людьми, злочинам у сфері
інформаційних технологій, в оформленні та охорони государ ських
кордонів. <...> Особливу увагу необхідно приділяти попередженню
тероризму, протидії його ідеології і пропаганді. Слід розглянути
можливість реалізації різних цільових програм для підвищення
інформованості громадськості, зміцнення культури миру, практики
міжкультурного діалогу, толерантності в національних і релігійних
питаннях» (п. 4.6).
Для забезпечення координації створений єдиний реєстр
правових актів та інших документів СНД: http://www.cis.minsk.by/
reestr/ru/index.html#reestr/create.
Стратегія ОБСЄ з протидії загрозам безпеки і стабільності
в XXI столітті175. У числі загроз безпеки і стильності в XXI ст. в
документі відзначаються збереження неврегульованих конфліктів,
систематичне порушення прав і свобод національних меншин,
деградація навколишнього середовища, міждержавні та внутрішньодержавні конфлікти, етнічна та релігійна напруженість, агресивний
націоналізм, шовінізм і ксенофобія, расизм, антисемітизм, агресивний екстремізм, відсутність поваги до прав осіб, які належать до
національних меншин.
———————
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Цілий розділ в документі присвячено протидії загрозам,
пов’язаним з дискримінацією і нетерпимістю. У числі заходів
«Забезпечення безпечної обстановки і відповідних інститутів для
мирної дискусії і вираження своїх інтересів усіма особами та
громадськими групами, ... обговорення загроз, пов’язаних з дискримінацією і нетерпимістю, і формулювання рекомендацій щодо
можливих дій щодо захисту від цих загроз», гармонійні відносини
між етнічними, релігійними, мовними та іншими групами «будуть
активно заохочуватися, як і рівність можливостей для жінок і чоловіків», планується прийняття ефективних заходів для викорінення
дискримінації по від носіння до рома та сінті та забезпечення їм
рівних можливостей. Окрему увагу приділено роботі з молоддю:
«Виховувати у неї розуміння необхідності проявляти толерантність,
а також важливості примирення і мирного існування».
Особливу роль в справі протидії екстремізму, тероризму в
різних його проявах і видах грає міжнародна правова практика,
правове врегулювання питань на рівні міжнародних угод, пактів,
конвенцій, домовленостей. В даний час організацією, здатною
висловлювати думку більшості країн світу, є Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН говорить: «Організація Об’єднаних Націй
переслідує мети: підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією
метою приймати ефективні колективні заходи для запобігання та
усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити мирними засобами, в згоді з принципами
справедливості і міжнародного права, залагоджування або дозвіл
міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до
порушення миру»176.
У 2006 р. (08.09.2006) державами – членами ООН була
прийнята Глобальна контртерористична стратегія ООН177. Цей
унікальний документ, прийнятий у вигляді резолюції та плану дії,
ставить собі за мету зміцнити національні, регіональні та
———————
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міжнародні зусилля в боротьбі з тероризмом у всьому світі . Вперше
всі держави-члени погодилися з загальним стратегічним підходом
до боротьби з тероризмом, не тільки пославши чіткий сигнал про те,
що тероризм є неприйнятним у всіх його формах і проявах, але і
висловивши рішучість зробити практичні кроки як в індивідуальному, так і в колективному плані по запобігання тероризму і
боротьби з ним. Ці практичні кроки включають широке коло
заходів, що варіюються від зміцнення державницького потенціалу в
справі боротьби з терористичними погрозами до кращої координації
контртерористичної діяльності системи Організації Об’єднаних
Націй.
План дій, затверджений резолюцією 99-го засідання від
8 вересня 2006 року, засуджує тероризм у всіх його формах і
проявах, що чиниться ким би, де б то і з якої б то не було метою він
ні здійснювався, оскільки він є однією з найбільш серйозних загроз
міжнародному миру і безпеці. У плані перераховані негайні заходи
щодо запобігання тероризму і боротьбі з ним у всіх його формах і
проявах. Даним документом позначається:
– необхідність усунення умови, що сприяють поширенню
тероризму;
– заходи щодо запобігання тероризму і боротьбі з ним;
– заходи по зміцненню потенціалу держав щодо запобігання
тероризму і боротьбі з ним і зміцненню ролі системи Організація
Об’єднаних Націй в цій галузі;
– заходи щодо забезпечення загальної поваги прав людини і
верховенства права в якості фундаментальної основи для боротьби з
тероризмом;
Як заходи щодо усунення умов, що сприяють поширенню
тероризму, в плані дій визначено, що «мирне врегулювання таких
конфліктів сприятиме посиленню глобальної боротьби проти
тероризму», державам необхідно реалізовувати ініціативи «з метою
заохочення діалогу, толерантності та порозуміння між цивілізаціями, культурами, народами і релігіями і заохочувати взаємну
повагу і запобігати деформацію релігії, релігійних цінностей, переконань і культур». У документі міститься заклик «Організації
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури відігравати
ключову роль, в тому числі шляхом організації міжконфесійного та
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внутрішньоконфесійного діалогу та діалогу між цивілізаціями».
Державам необхідно розробляти законодавчі заходи «для заборони
згідно із законом підбурювання до вчинення терористичного акту
або актів і недопущення такої поведінки», а також забезпечити
реалізацію заходів «для подолання бідності і заохочення динамічного економічного зростання, сталого розвитку та глобального
процвітання для всіх». Основною складовою частиною терористичних організацій є молодь, і для запобігання залученню молоді в
протизаконні організації плані дій міститься звернення до держав:
«Прагнути до здійснення і посилення програм розвитку та соціальної інтеграції на всіх рівнях як самоцілей, визнаючи, що успіх в цій
галузі, особливо в питаннях, що стосуються безробіття серед молоді,
може сприяти скороченню масштабів маргіналізації і пов’язаного з
цим почуття відчуження, які підживлюють екстремізм і сприяють
вербування терористів»178.
Заходи щодо зміцнення потенціалу держав щодо
запобігання тероризму і боротьбі з ним і зміцненню ролі системи
Організації Об’єднаних Націй в цій галузі включають в себе
рекомендації контртерористичної комітету ООН, Міжнародного
валютного фонду, Світового банку, Управлінню ООН з наркотиків і
злочинності, Міжнародному агентству з атомної енергетики та
організації по забороні хімічної зброї, Всесвітньої організації
охорони здоров’я, Міжнародної морської організації, Всесвітньої
митної організації та Міжнародно й організації цивільної авіації.
Рекомендації спрямовані на розвиток міжструктурні діалогу,
зміцнення співробітництва в галузі запобігання фінансування
тероризму, вдосконалення технічних засобів боротьби.
У документі «Заходи щодо забезпечення загальної поваги
прав людини і верховенства права в якості фундаментальної
основи для боротьби з тероризмом» визнається, що дієві заходи по
боротьбі з тероризмом і захист прав людини є цілями, які не
суперечать, а доповнюють і взаємно підкриплюють один одного, і
наголошується на необхідності заохочення і захисту прав жертв
———————
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тероризму. В даному документі підтверджується важлива «роль
системи Організації Об’єднаних Націй в зміцненні міжнародної
правової архітектури за допомогою заохочення забезпечення, поваги
прав людини та створення дієвих систем кримінального правосуддя,
які складають фундаментальну основу нашої спільної боротьби з
тероризмом»179.
Щодо аналізу проблем екстремізму і тероризму варто згадати
ще такі міжнародно-правові акти, як: конвенція про злочини та деякі
інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден (1963 р.)180,
конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден
(1970 р.)181, конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (1971 р.)182, конвенція про
запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються
міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів
(1973 р.)183, Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням
заручників (1979 р.)184, конвенція про фізичний захист ядерного
———————
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матеріалу (1987 р.)185, конвенція про боротьбу з незаконними
актами, направленними проти безпеки морського судноплавства
(1988 р.)186, конвенція про маркування пластичних вибухових
речовин з метою їх виявлення (1991 р.)187, конвенція про боротьбу з
бомбовим тероризмом (1997 г.)188, конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.)189, конвенція про боротьбу з актами
ядерного тероризму (2005 р.), конвенція про взаємну правову допомогу і видачу з метою боротьби з тероризмом (2008 г.), конвенція
про боротьбу з незаконними актами щодо міжнародну цивільну авіацію (2010 р.)190, декларація Генеральної асамблеї ООН про заходи
щодо ліквідації международног тероризму (1994 р.)191 .
В межах Ради Європи можна визначити низку ключових
заходів щодо притидії расизму, екстремізму та ксенофобії.
Європейська комісія по боротьбі з расизмом і нетерпимістю створена згідно з рішенням, прийнятим в 1993 р на саміті
глав країн Ради Європи (РЄ). Комісія складається з експертів: по
———————
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одному від кожної країни-учасниці РЄ. Основні форми роботи –
складання періодичних доповідей по країнам – учасницям РЄ,
прийняття загальнополітичних рекомендацій, поширення прикладів
успішної боротьби з расизмом і нетерпимістю.
Завданнями комісії є боротьба проти расизму, ксенофобії,
антисемітизму і нетерпимості в Європі, огляд ефективності
законодавства, політики та інших заходів держав – членів Ради
Європи з точки зору подолання расизму, ксенофобії, антисемітизму і
нетерпимості, рекомендація заходів на місцевому, національному та
європейському рівні, розробка загальнополітичних рекомендацій
державам-членам, аналіз міжнародних правових інструментів з
метою їх можливого посилення. Комітетом прийнято 11 загальнополітичних рекомендацій:
– боротьба з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю (Страсбург, 4 жовтня 1996 р.);
– спеціалізовані органи по боротьбі з расизмом, ксенофобією,
антисемітизмом і нетерпимістю на національному рівні (Страсбург,
13 червня 1997 р.);
– боротьба з расизмом та нетерпимістю щодо рома/циган
(Страсбург 6 травня 1998 р.);
– національні дослідження з питань сприйняття проблем
расизму та дискримінації їх потенційними жертвами (Страсбург
6 травня 1998 р.);
– боротьба з нетерпимістю і дискримінацією стосовно
мусульман (Страсбург 6 травня 2000 р.);
– щодо протидії розповсюдженню матеріалів расистського,
ксенофобського та антисемітського характеру через Інтернет
(Страсбург 15 грудня 2000 р.);
– про національне законодавство по боротьбі з расизмом і
расовою дискримінацією (Страсбург 13 грудня 2002 р.);
– по боротьбі з расизмом в процесі протидії тероризму
(Страсбург, 17 березня 2004 р.);
– про боротьбу з антисемітизмом (Страсбург, 25 червня
2004 р.);
– про боротьбу з расизмом і расовою дискримінацією в галузі
шкільної освіти і на його основі (Страсбург, 15 грудня 2006 р.);
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– боротьба з расизмом та расовою дискримінацією в роботі
правоохоронних органів (Страсбург 29 червня 2007 р.).
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
затверджена 5 листопада 1992 р. У хартії введені поняття «регіональні мови або мови меншин», «территорія, на якій використовується регіональна мова або мова меншин», «мови, що не мають
території». У хартії визначені цілі і принципи, серед яких «визнання
регіональних мов або мов меншин засобом вираження культурного
надбання, в ні і/або заохочення усного або письмового використання
регіональних мов або мов меншин у суспільному і в приватному
житті» .
У ч. III хартії встановлені заходи по використанню регіональних мов меншин у суспільному житті. «У галузі освіти Сторони
зобов’язуються по відношенню до території, на якій використовуються ці мови і з урахуванням статусу кожної з цих мов, а
також без шкоди для викладання офіційної (-их) мови (-в) держави»
(ст. 8 ч. III). «Сторони зобов’язуються гарантувати вільний прямий
прийом радіо- і телепередач із сусідніх країн на мові,
використовуваній в такій же або схожій формі, як регіональні мови
або мови меншин в країні, і не перешкоджати ретрансляції радіо- і
телепередач із сусідніх країн такою мовою» (ст. 11). У напрямку
розвитку культурної діяльності та культурних установ хартія,
зокрема, говорить: державні органи влади мають повноваження
«заохочувати можливості самовираження і підтримувати ініціативи,
які стосуються регіональних мов або мов меншин, а також сприяти
різним можливостям доступу до творів на цих мовах» (ст. 12).
Рекомендація 1275 (1995) Парламентської асамблеї ради
Європи «по боротьбі з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і
нетерпимістю» прийнята 4 жовтня 1996 р. У рекомендації визначено, що державам – членам ЄС необхідно прийняти національне
законодавство або внести зміну в існуюче для того, щоб визнати
незаконної дискримінацію при прийомі на роботу і постачання
товарів і послуг населенню, суворо карати акти расизму і
ксенофобії, вжити заходів по боротьбі з расизмом, надати жертвам
дискримінації захист (ч. А).
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Державам необхідно «вживати заходів в області виховання і
інформування з метою посилення боротьби з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю» (ч. В).
Європейська соціальна хартія прийнята 3 травня 1961 р. у
Страсбурзі. Частина I цієї хартії говорить: «Сторони ставлять за
мету своєї політики, яку вони здійснюватимуть усіма належними
засобами як національного, так і міжнародного характеру, створення
умов, що забезпечують ефективне здійснення наступних прав і
принципів»192. 31 принцип визначений у цій хартії:
1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на
життя вільно обирається працею.
2. Всі працівники мають право на справедливі умови праці.
3. Всі працівники мають право на охорону і гігієну праці.
4. Всі працівники мають право на справедливу винагороду за
працю, що забезпечує їм і їхнім сім’ям достатній рівень життя.
5. Всі працівники та роботодавці мають право на свободу
об’єднання у національні або міжнародні організації для захисту
своїх економічних і соціальних інтересів.
6. Всі працівники та роботодавці мають право на укладання
колективних договорів.
7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від
фізичних та моральних ризиків, на які вони наражаються.
8. Працюючі жінки в період материнства мають право на
особливий захист.
9. Кожен має право на професійну орієнтацію з метою
надання йому допомоги у виборі професії відповідно до його
особистими здібностями і інтересами.
10. Кожен має право на професійну підготовку.
11. Кожен має право на використання будь-яких засобів, що
дозволяють йому підтримувати своє здоров’я в найкращому можливому стані.
12. Всі працівники та їхні утриманці мають право на соціальне забезпечення.
———————
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13. Кожна малозабезпечена людина достатніх коштів, має
право на соціальну та медичну допомогу.
14. Кожен має право на соціальне обслуговування.
15. Інваліди мають право на самостійність, соціальну
інтеграцію та участь у житті суспільства.
16. Сім’я як основний осередок суспільства має право на
надле- жащую соціальну, правовий та економічний захист для
забезпечення її всебічного розвитку.
17. Діти та підлітки мають право на належний соціальний,
правовий та економічний захист.
18. Громадяни будь-якої зі сторін мають право займатися на
території будь-якої іншої сторони будь-якої прибутковою діяльністю на рівних підставах з громадянами цієї сторони, за винятком
обмежень, викликаних безперечних економічних або соціальних
причин.
19. Працівники-мігранти, які є громадянами однієї з сторін, а
члени їхніх сімей мають право на захист і допомогу на території
будь-якої іншої сторони.
20. Всі працівники мають право на рівні можливості та рівне
ставлення до них сфері зайнятості та професійної діяльності без
дискримінації за ознакою статі.
21. Працівники мають право на отримання інформації та
консультацій на підприємстві.
22. Працівники мають право на участь у визначенні та
поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві.
23. Кожна особа похилого віку має право на соціальний
захист.
24. Всі працівники мають право на захист у зв’язку зі звільненням.
25. Всі працівники мають право на захист своїх претензій в
разі неплатоспроможності роботодавця.
26. Всі працівники мають право на гідне ставлення до них
період роботи.
27. Усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або
бажають працювати, мають на це право, без дискримінації та по
можливості без створення колізії між своєю роботою і сімейними
обов’язками.
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28. Представники працівників на підприємствах мають право
на захист від завдають їм шкоди дій і на надання їм належних
можливостей для виконання ними своїх обов’язків.
29. Всі працівники мають право на отримання інформації та
консультацій в разі масових звільнень.
30. Кожен має право на захист від бідності та соціального
відчуження.
31. Кожен має право на житло.
Важливе значення має ч. V хартії: «Заборона дискримінації.
Здійснення прав, викладених у цій Хартії, забезпечується без
дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
політичних чи інших переконань, національного або соціального
походження, здоров’я, приналежності до якої-небудь національної
меншини, народження або інших обставин статусу » . Відступ від
зобов’язань можливо в разі війни або іншої національної загрози для
життя нації (ст. F ч. V).
Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи
№ 1804 «Держава, релігія, світськість і права людини» (2007 р.).
8 червня 2007 був підготовлений доповідь комітету з культури,
науки і освіти Ради Європи, який представив рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи.
«Парламентська Асамблея відзначає, що релігія є важливою
характерною складовою Європейського товариства. Це обумовлено
як історичним фактом існування протягом століть певних релігій,
так і їх впливом на європейську історію. Релігії продовжують
розвиватися на нашому контінен- ті і сьогодні, представляючи
собою широкий спектр різноманітних церков і віросповідань», –
говорить п. 1 розділу А рекомендацій. У рекомендаціях підтверджується відділення церкви від держави (п. 4, 9 розділу А).
Особлива роль в рекомендаціях відводиться системі освіти, школам:
«Освіта є основою в боротьбі з невіглаством, стереотипами і неправильним розумінням релігій і їх лідерів і грає центральну роль в
зміцненні демократичного суспільства» (п. 11), «Школи є суттєвою
базою для інтелектуального діалогу і створюють основу толерантної
поведінки» (п. 12). У розділі А містяться рекомендації кабінету
міністрів з розвитку міжкультурного діалогу, підтримку права
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громадян на вільне віросповідання, а також рекомендації
збалансовано навчати вчителів з історичної і сучасної точок зору.
Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи
№ 1805 святотатство, образу почуттів віруючих і ворожі
висловлювання на адресу осіб у зв’язку з їх релігією» (2007 р.).
Основна ідея рекомендацій: «Асамблея визнає важливість поваги і
розуміння культурного і релігійного розмаїття в Європі і в усьому
світі і визнає необхідність постійного діалогу. Повага і розуміння
можуть допомогти уникнути непорозумінь всередині суспільства і
між окремими особами. Необхідно поважати кожну людину
незалежно від його релігійних вірувань» (п. 2). У рекомендаціях
засуджується богохульство, образу почуттів віруючих і ворожі
висловлювання: «У відношенні богохульства, релігійних образ і
ворожих висловлювань проти осіб на підставі їх релігії держава
відповідає за визначення, що слід вважати кримінальним
злочином...» (п. 4). У той же час в рекомендаціях визначено, що в
демократичному суспільстві допускаються дискусії, критичні заяви
на адресу релігійних груп, якщо така критика не є навмисною,
образливою. Рекомендації закладають необхідність розвитку діалогу
між групами з різними релігійними позиціями і вітає ініціативу
ООН щодо створення нового органу – «Альянсу цивілізацій» «для
вивчення і підтримки контактів між ісламськими і так званими
західними «товариствами» (п. 8). Держави повинні перегянути
національні закони про святотатство, так як існувала правозастосовна практика щодо святотатства, що не відображає різноманіття
релігійних вірувань.
Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи № 1510
«Свобода слова і повагу релігійних вірувань» (2006 р).
«Парламентська Асамблея Ради Європи підтверджує, що не може
бути демократичного суспільства без основоположного права на
свободу слова» (п. 1). «Асамблея наголошує на своїй готовності
забезпечити, щоб культурне розмаїття стало джерелом не напруженості, а взаємного збагачення за допомогою справжнього відкритого
діалогу між культурами на основі взаємного розуміння і поваги.
Загальна мета повинна полягати в збереженні різноманітності у
відкритому інклюзивну суспільстві, заснованому на правах людини,
демократії та верховенстві закону, за допомогою розширення
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контактів і вдосконалення навичок і знань, необхідних для спільного
мирного конструктивного життя разом всередині європейських
суспільств, між європейськими країнами і між Європою та сусідніми
регіонами» (ст. 5). У резолюції наголошується, що далеко не скрізь
дотримуються права людини і основні свободи, які є універсальними, відповідними Загальної декларації прав людини та міжнародними пактами ООН (п. 10). Резолюція пропонує парламентам
держав-членів, релігійним громадам, професійним журналістам і
професійним організаціям провести дискусії з питань свободи слова
та поваги релігійних вірувань.
Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи
№ 1933 року «Боротьба з екстремізмом: досягнення, недоліки і
невдачі» (2010 р). У рекомендаціях наголошується на необхідності
відстоювання норм демократії і протидії екстремізму, що в той же
час становить проблему для держав (п. 2). «Асамблея також нагадує,
що, хоча свобода вираження думок і об’єднань становить один їх
наріжних каменів плюралістичної демократії, її реалізація може
бути обмежена. Таке обмеження допустимо, якщо воно передбачено
законом, є необхідним у демократичному суспільстві і направлено
на виконання законних цілей, зазначених в Конвенції, таких як
попередження заворушень чи злочинів, захист моральності або прав
інших осіб » 193. У рекомендаціях містяться заклики до кабінету
міністрів здійснити моніторинг, в якій мірі законодавство по
боротьбі з екстремізмом держав-членів відповідає міжнародним
документам; «активізувати свою діяльність в сфері освіти і
міжкультурного діалогу включаючи їх релігійний вимір»;
продовжувати роботу з проблем ісламофобії в світлі останніх подій.

———————
193

Парламентская ассамблея Совета Европы. – URL: http://www.coe.int/t/r/
parliamentary_assembly/[russian_documents]/[2010]/[Oct2010]/Rec1933_rus.asp

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Зміст понять «шовінізм», «ксенофобія».
2. Історичні аспекти розвитку явищ шовінізму і ксенофобії в
різних державах.
3. Методи і технології протидії поширенню ксенофобії та
шовінізму.
4. Причини поширення шовінізму і ксенофобії.
5. Мотиваційні чинники, що активізують діяльність
організацій, що поширюють ксенофобські та шовіністські погляди
6. Документи ООН, що проголошують рівність і ліквідацію
дискримінації: перелік і короткий зміст, вплив на поширення
ксенофобії та шовінізму.
7. Документи ООН щодо дотримання прав осіб, які не є
громадянами держав, на території яких знаходяться, і сучасна
ситуація з виконанням положень.
8. Расові забобони і боротьба з ними: змістовна
характеристика тематичних документів ООН.
9. Рамкова угода ЄС про боротьбу з расизмом і ксенофобією:
зміст і виконання в сучасних європейських державах.
10. Діяльність Європейської комісії з боротьби з расизмом і
нетерпимістю (ЄКРН). Загальнополітичні рекомендації ЄКРН.
11. Відображення питань боротьби з ксенофобією і
шовінізмом в концепції подальшого розвитку СНД.
12. Стратегія ОБСЄ з протидії загрозам безпеці і стабільності
в XXI столітті: зміст щодо боротьби з ксенофобією і шовінізмом.
13. Молодіжні ультраправі субкультури: цілі, технології
діяльності, мотиви залучення молоді (на прикладі організацій різних
країн).
14. Роль ЗМІ, Інтернету в профілактиці поширення ксенофобії
та шовінізму.
15. Досвід роботи в Україні з протидії поширенню ксенофобії
та шовінізму.
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16. Сучасна ситуація з поширенням ксенофобії та шовінізму в
Україні, європейських державах і США.
17. Проблема формування понять «екстремізм» і «тероризм»
в міжнародній практиці.
18. Міжнародний екстремізм, його форми і прояви.
19. План ООН щодо протидії насильницького екстремізму
(2015).
20. Універсальні конвенції і протоколи ООН по боротьбі з
різними проявами тероризму.
21. Декларація Генеральної Асамблеї ООН про заходи щодо
ліквідації
міжнародного
тероризму
(1994
г.):
загальна
характеристика.
22. Резолюція ООН по боротьбі з тероризмом (2014 року).
23. Основні документи Ради Європи по боротьбі з екстремізмом і тероризмом.
24. Стратегія розвитку Шанхайської організації співпраці до
2025 р .: реалізація заходів з протидії екстремізму.
25. Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом,
сепаратизмом і екстремізмом (2001 г.): загальна характеристика.
26. Концепція співпраці держав – членів Шанхайської
організації співпраці в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і
екстремізмом (2005 рік): загальна характеристика.
27. Угода про співробітництво в галузі виявлення та перекриття каналів проникнення на території держав – членів Шанхайської організації співпраці осіб, причетних до терористичної,
сепаратистської та екстремістської діяльності (2006 г.): загальна
характеристика.
28. Конвенція Шанхайської організації співпраці проти
тероризму (2009 г.): загальна характеристика.
29. Положення про Антитерористичний центр держав –
учасниць СНД (2000): загальна характеристика.
30. Концепція співпраці держав – учасників Співдружності
Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму (2005 рік): загальна характеристика.
31. Програма співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом та іншими
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насильницькими проявами екстремізму на 2014–2016 рр.: загальна
характеристика.
32. Модельний закон СНД про протидію екстремізму
(2009 г.): загальна характеристика.
33. Зарубіжний досвід протидії екстремістської діяльності (на
прикладі якоїсь країни). Зміст понять «шовінізм», «ксенофобія».
34. Поняття мови ворожнечі та її розповсюдженість в українських ЗМІ.
35. Нетолерантна діяльність в Україні на прикладі
різноманітних організацій ультраправого спрямування
36. Широке та вузьке значення явища ксенофобії.
37. Кілька (3-4) розповсюджених у сучасному світі видів (або
проявів) ксенофобії.
38. Особливості поширення ксенофобії у сучасному українському суспільстві.
39. Базове визначення поняттю расова дискримінація
40. Громадська думка українського суспільства та європейської спільноти про дискримінацію: порівняльний аналіз.
41. Методи дослідження рівня ксенофобії в Україні.
42. Правове регулювання протидії расизму, екстремізму,
тероризму і ксенофобії в Україні.

ТЕСТИ
1. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів?
А) не допускаються;
Б) допускаються у визначених Конституцією випадках;
В) допускаються на підставі рішення Конституційного Суду
України;
Г) допускаються у разі погодження з керівником вищого
рівня.
2. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань?
А) кожному;
Б) громадянам України та особам без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території України;
В) громадянам України;
Г) громадянам України та іноземцям.
3. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та
громадянина в умовах надзвичайного стану?
А) не обмежуються;
Б) обмежуються у частині, визначеній Конституцією України;
В) обмежуються без жодних застережень;
Г) обмежуються в частині, визначеній окремими законами.
4. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
А) ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними
або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або
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припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або
користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій
цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
Б) ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування
формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил,
вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними
ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх
реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
В) ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними
ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або
групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке
поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету,
способи досягнення якої є належними та необхідними;
Г) спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної
чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб
реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм
Конституцією і законами України.
5. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
А) небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або
наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними
ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб
напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери;
Б) ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними
ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або
групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке
поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету,
способи досягнення якої є належними та необхідними;
В) спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної
чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб
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реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм
Конституцією і законами України;
Г) ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування
формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил,
вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними
ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх
реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
6. З яких актів складається законодавство про запобігання та
протидію дискримінації?
А) Регламенту Кабінету Міністрів України, який ухвалюється
Верховною Радою України;
Б) Конституції України;
В) Конституції України, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
Г) Конституції України, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та інших нормативноправовими актів.
7. На які відносини поширюється дія Закону України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
А) між громадсько-політичними організаціями, які перебувають на території України, та юридичними особами приватного
права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України;
Б) між юридичними особами публічного та приватного права,
місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також
фізичними особами, які перебувають на території України;
В) між фізичними особами, які перебувають на території
України, та особами публічного права, місцезнаходження яких
зареєстровано на території України;
Г) між юридичними особами приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, та фізичними
особами, які перебувають на території України.
8. Які дії не вважаються дискримінацією?
А) що не обмежують права та свободи інших осіб і не ство-
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рюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками,
стосовно яких застосовуються позитивні дії;
Б) що не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, стосовно яких не застосовуються
позитивні дії;
В) ненадання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб;
Г) що не надають необґрунтованих переваг особам та/або
групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються
позитивні дії.
9. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється
розроблення проектів нормативно-правових актів?
А) антидискримінації;
Б) прямої дискримінації;
В) недискримінації;
Г) непрямої дискримінації.
10. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?
А) Верховна Рада України та Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини;
Б) Кабінет Міністрів України та громадські організації, фізичні та юридичні особи;
В) інші державні органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування;
Г) Адміністрація Президента України.
11. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи
проектів нормативно-правових актів?
А) Верховною Радою України;
Б) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
В) Кабінетом Міністрів України;
Г) міністерствами.
12. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні
вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?
А) адміністративну, дисциплінарну;
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Б) адміністративну, цивільну та кримінальну;
В) лише цивільну;
Г) лише адміністративну.
13. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?
А) матеріальної та моральної;
Б) лише матеріальної;
В) лише моральної;
Г) відшкодування не передбачено.
14. Яке визначення терміну «ґендерна рівність»?
А) рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати
рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
Б) розширення правового статусу жінок, за якого вони можуть
реалізовувати свої можливості і права на рівні з чоловіками, брати
участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
В) звуження правового статусу чоловіків задля надання переваг жінкам у реалізації їх можливостей і права, що дозволяє обом
статям брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності
суспільства;
Г) усі відповіді правильні.
15. Хто проводить ґендерно-правову експертизу чинного
законодавства та проектів нормативно-правових актів в усіх сферах
законодавства, що стосуються прав і свобод людини?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
В) Міністерство юстиції України;
Г) усі відповіді правильні.
16. Що не вважається расовою дискримінацією відповідно до
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації ?
А) відмінності, винятки, обмеження чи переваги, що їх
держави проводять чи роблять між громадянами і негромадянами, за
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умови, що в таких постановах не проводиться дискримінація щодо
якоїсь певної національності.
Б) обов’язкова реєстрація іноземців;
В) різниця в політичних правах громадян і негромадян,
передбачена законом;
Г) усі відповіді правильні.
17. Хто здійснює контроль за представництвом жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках політичних партій, виборчих
блоках під час висунення кандидатів у народні депутати України в
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі?
А) виборчі комісії;
Б) Центральна виборча комісія;
В) керівництво політичних партій;
Г) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій.
18. На кого покладений обов’язок забезпечувати громадянам
незалежно від статі рівний доступ до державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування?
А) службу управління персоналом державного органу;
Б) керівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
19. Що є неприпустимим в разі застосування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги
задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
сфері соціального захисту?
А) погіршення становища жінок;
Б) погіршення становища жінок. які мають дітей віком до
чотирнадцяти років;
В) погіршення становища осіб будь-якої статі;
Г) погіршення становища одиноких матерів.
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20. Що заборонено роботодавцям задля забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні
винагороди за неї?
А) в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу
лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи,
яка може виконуватися виключно особами певної статі;
Б) вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості
про плани щодо народження дітей;
В) вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості
про їхнє особисте життя;
Г) усі відповіді правильні.
21. Які органи, установи та організації, не наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків?
А) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Б) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
В) орган судової влади;
Г) об’єднання громадян.
22. Які положення, що забезпечують рівні права та можливості
жінок і чоловіків повинні обов’язково бути передбачені у
колективних договорах та угодах?
А) комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо
якої в них існує дисбаланс;
Б) забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати
трудову діяльність із сімейними обов’язками;
В) вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань;
Г) створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і
чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі.
23. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні
вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків?
А) кримінальну та адміністративну відповідальність;
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Б) адміністративну та цивільну відповідальність;
В) цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність
згідно із законом;
Г) адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно
із законом.
24. Відповідно до Додаткового протоколу до Конвенції про
кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та
ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи
«расистський та ксенофобний матеріал» означає:
А) будь-який письмовий матеріал, який захищає, сприяє або
підбурює до ненависті, дискримінації чи насильства проти будь-якої
особи або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, а також віросповідання, якщо
він використовується як привід для будь-якої з цих дій.
Б) будь-яке зображення, яке захищає, сприяє або підбурює до
ненависті, дискримінації чи насильства проти будь-якої особи або
групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, національного або
етнічного походження, а також віросповідання, якщо воно
використовується як привід для будь-якої з цих дій;
В) будь-яке представлення ідей або теорій, яке захищає, сприяє
або підбурює до ненависті, дискримінації чи насильства проти будьякої особи або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри,
національного або етнічного походження, а також віросповідання,
якщо воно використовується як привід для будь-якої з цих дій;
Г) все вище зазначене.
25. Європейську комісію проти расизму та нетерпимості
(ЄКРН) як незалежний контрольний орган і з прав людини, який
спеціалізується на питаннях расизму та нетерпимості створила:
А) Рада Європи;
Б) Генеральна Асамблея ООН;
В) Європейська Комісія;
Г) нема правильної відповіді.
26. Європейська комісія проти расизму та нетерпимості
(ЄКРН) складається з:
А) колишніх суддів;
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Б) незалежних та неупереджених членів, яких призначають з
огляду на їхній моральний авторитет та визнаний досвід у розгляді
питань, пов’язаних і з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та
нетерпимістю;
В) колишніх суддів ЄСПЛ;
Г) тільки громадян ЄС.
27. Громадські організації, фізичні та юридичні особи щодо
запобігання та протидії дискримінації мають право:
А) брати участь у розробленні рішень, що приймаються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування, щодо запобігання та протидії
дискримінації; делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань запобігання та протидії дискримінації у разі їх утворення при державних органах, органах влади
Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування;
Б) проводити моніторинг з питань запобігання та протидії
дискримінації; представляти в судах інтереси осіб та/або груп осіб,
стосовно яких було застосовано дискримінацію;
В) проводити громадську антидискримінаційну експертизу
проектів нормативно-правових актів; провадити іншу діяльність
відповідно до законодавства з питань дотримання принципу недискримінації.
Г) все вище зазначене
28. Як Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації визначає поняття «расова дискримінація»:
А) будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага,
основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного
чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення або
применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.
Б) непритягнення до відповідальності за ознакою раси.
В) відмінності, винятки, обмеження чи переваги, які держава
проводить чи робить між громадянами і негромадянами.
Г) нема правильної відповіді.

ГЛОСАРІЙ

Антисемітизм можна визначити як ворожість до євреїв як
релігійної або [етнічної] меншини, що часто супроводжується
соціальною, економічною та політичною дискримінацією.
Антисемітизм широко поширений в європейській історії аж до
наших днів.
Більшість та меншини – дискримінація зазвичай чиниться
більшістю проти меншин, хоча також існує дискримінація від
меншин. Перебування в більшості є статичною або динамічною
ситуацією, залежно від багатьох факторів. Є більш статичні позиції
більшості та меншості, коли один або кілька аспектів нашої
ідентичності (національності, релігії, сексуальної орієнтації, статі,
способу життя, інвалідності) представлені групою, яка складає
менше (як правило, набагато менше), ніж 50% всього населення
даної географічної одиниці.
Держави-члени Ради Європи також затверджують неприпустимість дискримінації у статті 14 Європейської конвенції з прав
людини. Ця стаття забороняє дискримінацію тільки в тому, що
стосується користування правами, викладеними у Конвенції.
Протокол № 12 до ЄКПЛ був складений, щоб забезпечити більш
сильне, окреме право на рівність і загальну заборону дискримінації:
«Користування будь-яким правом, визнаним законом, повинно бути
забезпечено без дискримінації за будь-якою ознакою...»1 Таким
чином, цей протокол розширює сферу ЄКПЛ, оскільки він охоплює
дискримінацію будь-якого законного права, навіть якщо це право не
прописане в Конвенції.
Дискримінація проявляється, коли до людей ставляться менш
прихильно, а ніж до інших людей в подібній ситуації тільки тому,
що вони відносяться, або сприймаються як такі, що належать, до
певної групи чи категорії людей. Людей можуть дискримінувати
через їх вік, інвалідність, етнічну приналежність, походження,
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політичні переконання, расу, релігію, стать, сексуальну орієнтацію,
мову, культуру та з багатьох інших причин.
Екстремізм (від фр. extremisme, лат. еxtremus – «крайній») –
прихильність до крайніх поглядів. Під екстремізмом прийнято
вважати провокацію масових заворушень, громадянську непокору,
терористичні акції, методи партизанської війни. У світовій законодавчій практиці є чимало визначень цього поняття, однак жодне з
них не стало класичним і загальновизнаним. У зарубіжній науковій
літературі також немає єдиного підходу до визначення юридичних
ознак поняття «екстремізм».
Екстремізм етнічний – прихильність до крайніх поглядів з
питань етнічних відносин. Етнічний екстремізм в сфері соціальних
відносин виявляє схильність до етнічного сепаратизму. В політиці
прагне до вирішення етнічних проблем із застосуванням найрадикальніших методів, включаючи всі види насилля і терору. Для
сучасної епохи характерна багатоманітність різновидів та проявів
етнічного сепаратизму, і перш за все – неофашистські партії та
угрупування, лівий екстремізм, «нові ліві» у Італії та Франції,
«червоні бригади» в Італії та ФРН, ісламський екстремізм та ін.
Значна кількість форм екстремізму етнічного переплітаються з
релігійними. Екстремістьські прояви виникають на грунті тих або
інших деформацій політичних структур та інститутів, прорахунків
та помилок у проведенні соціально-економічної національної
політики. Особливої гостроти ці прояви набувають у періоди
суспільних криз.
Етнофобія є різновидом ксенофобії як загального явища та
виступає у вигляді нетолерантного ставлення до представників
інших соціальних груп за расовою або етнічною ознакою.
ЄС щодо боротьби з дискримінацією: Відповідно до статті
21.1 Хартії основних прав Європейського Союзу, «будь-яка
дискримінація за будь-якою ознакою статі, раси, кольору шкіри,
етнічного чи соціального походження, генетичних особливостей,
мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів,
приналежності до національних меншин, майнового стану, народження, інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації, забороняється».
У ЄС існує кілька директив по боротьбі з дискримінацією.
Директива расової рівності забезпечує рівне ставлення до людей,
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незалежно від їх расового чи етнічного походження. Рамкова директива рівності зайнятості забороняє дискримінацію на робочому місці
за ознакою інвалідності, сексуальної орієнтації, релігії або переконань, а також за віком. Рівність чоловіків і жінок передбачена в двох
директивах (з питань праці та зайнятості; з питань доступу до
товарів і послуг).
Заходи для боротьби з дискримінацією і расизмом
включають: юридичні дії задля забезпечення дотримання права на
недопущення дискримінації; освітні програми, що підвищують
обізнаність щодо механізмів упереджень і нетерпимості, їх впливу
на дискримінацію та пригнічення людей; а також сприяють
розумінню різноманітності та заохочують терпимість; діяльність
громадянського суспільства, що засуджує дискримінацію і упередженість, протидіє злочинам на ґрунті ненависті та мовної ворожнечі,
надає допомогу жертвам дискримінації або сприяє змінам у
законодавстві.
Ксенофобія – походить від грецьких коренів: xenos – чужі,
сторонні, іноземці і phobos – страх – має два значення:
1) нав’язливий страх перед незнайомими людьми, острах чужих;
2) ворожість, нетерпимість, ненависть та презирство до осіб іншої
віри, культури, національності, до іноземців, представників інших
регіонів, а також до чогось незнайомого, чужого, незвичного.
Ксенофобія – як форма нетерпимості та дискримінації –
упередження, пов’язане з помилковим сприйняттям того, що люди з
інших країн, груп, культур або ті, хто говорять іншими мовами, є
загрозою. Ксенофобія тісно пов’язана з расизмом: чим більше
чужинець сприймається як «інший», тим, як правило, сильніші
страхи і негативні почуття.
Міжнародний день боротьби з расовою дискримінацією –
відзначається 21 березня в пам’ять про різанину у Шарпевилі в
1960 році, коли поліція відкрила вогонь і вбила 69 людей під час
мирної демонстрації проти законів апартеїду в Шарпевилі, Південна
Африка.
Мова ворожнечі – переклад англомовного терміну «Hate
Speech», введений в обіг недержавними правозахисними організаціями (Міжнародна амністія та інші). Комітет міністрів Ради Європи
визначив мову ворожнечі як «усі форми самовираження, які вклю-
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чають поширення, підбурення, сприяння або виправдання расової
ненависті, ксенофобії, антисемітизму чи інших видів ненависті на
ґрунті нетерпимості, у тому числі: нетерпимість висловів у формі
радикального націоналізму та етноцентризму, дискримінації та
ворожості щодо меншин та мігрантів».
Мультидискримінація – кожен з нас належить до або
ідентифікується за декількома соціальними групами. Ці мульти
ідентифікації означають не тільки більше ймовірностей для
дискримінації але також можуть відбуватися у декількох напрямках:
наприклад, циганська лесбіянка може зазнавати мульти дискримінації як з боку гетеросексуальних не-циган, в той же час вона
може бути предметом гомофобії в циганській громаді та предметом
расистського ставлення в ЛГБТ-спільноті. У більшості випадків
мульти дискримінації зазнають так звані видимі меншини – жінки і
люди з обмеженими можливостями.
Нетерпимість – це відсутність поваги до вчинків та
переконань, що відрізняються від своїх власних; відторгнення
людей, яких ми сприймаємо як інших, наприклад, членів іншої
соціальної чи етнічної групи, або людей з іншою політичною чи
сексуальною орієнтацією. Нетерпимість може проявлятися у
широкому діапазоні дій, починаючи з уникання таких людей, мовної
ненависті, і закінчуючи тілесними травмами або навіть вбивствами.
ОБСЄ має Верховного комісара у справах національних
меншин, мандат якого включає в себе ідентифікацію та пошук
швидких рішень для зняття напруженості, пов’язаної з проблемами
національних меншин.
Опосередкована дискримінація не спрямована відкрито
проти певної групи, але має дискримінаційний ефект щодо неї
(особи однієї расової, національної чи етнічної належності ставляться в гіршу ситуацію порівняно з іншими особами). Непряма
дискримінація має місце, коли нібито нейтральна умова, критерій,
або практика де-факто ставить окрему особу чи представників
певної меншини у невигідне, порівняно з іншими, становище.
Приклади можуть бути різними: від мінімального зросту критерію
на посаду пожежних (що виключає більшою мірою жінок, ніж
чоловіків) до універмагів, що не приймають на роботу людей з

208

Глосарій

покритою головою). Непряма дискримінація часто є більш поширеною і її важче довести, ніж пряму дискримінацію.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ):
одним з інститутів ОБСЄ є Варшавське Бюро демократичних інститутів і прав людини, яке збирає і поширює інформацію та статистичні дані про злочини на ґрунті ненависті, сприяє передовому
досвіду в боротьбі з нетерпимістю і дискримінацією, сприяє
державам-членам у складанні та перегляді законодавства про
злочини, мотивовані нетерпимістю і дискримінацією.
Організація Об’єднаних Націй: Міжнародна конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яка зобов’язує держави,
які її підписали, до ліквідації расової дискримінації. Конвенція
включає в себе механізм індивідуальних скарг, і контролюється
Комітетом з ліквідації расової дискримінації (КЛРД), що складається з незалежних експертів. Усі держави-члени зобов’язані подавати
регулярні доповіді Комітету, який, в свою чергу, надає свої скарги і
рекомендації державам-членам у вигляді «заключних зауважень».
Комітет складається з трьох механізмів зі своїми контролюючими
функціями: процедур раннього попередження, розгляду міждержавних скарг та розгляду індивідуальних скарг. Інші конвенції ООН
стосуються дискримінації конкретних груп такі, як Конвенція про
ліквідацію всіх форм дискримінації жінок або Конвенція про права
інвалідів.
Порраймос – геноцид європейських ромів, скоєний нацистами
і їх союзниками між 1933 і 1945 роками. За оцінками, число жертв
коливається, за різними джерелами, від половини до 2 мільйонів, що
означає втрату до 70% від довоєнної кількості населення ромів.
Принципи рівності і недискримінації закріплені у Загальній
декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах» (стаття 1). Ця концепція рівності
в гідності та правах вбудована в сучасну демократію, так держави
зобов’язані захищати різні меншини та вразливі групи від нерівного
поводження. Стаття 2 закріплює свободу від дискримінації: «Кожна
людина повинна мати всі права і всі свободи, викладені в цій
Декларації, без будь-яких винятків».
Пряма дискримінація може виражатися у вигляді тексту
закону або інструкції, наприклад, закону, що забороняє викорис-
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тання мови національної меншини, або правила, яке забороняє
чорношкірим особам користуватися автобусом. Пряма дискримінація характеризується наявністю наміру дискримінувати людину
чи групу людей, наприклад, коли бюро з працевлаштування відхиляє
претендента циганської національності, або компанія з нерухомості
не надає квартир іммігрантам.
Рада Європи: На додаток до Європейської конвенції з прав
людини та інших конвенцій, у 1993 році була створена Європейська
Комісія проти расизму та нетерпимості в якості незалежного органу
з прав людини, щоб контролювати ситуацію щодо расизму, расової
дискримінації, ксенофобії, антисемітизму і нетерпимістю в кожній
державі-члені задля конкретних рекомендацій своїм урядам і
загальних рекомендацій, адресованих всім державам-членам. Комітет міністрів, Парламентська асамблея, Уповноважений з прав
людини, Консультативний комітет з Рамкової конвенції про захист
національних меншин і Європейський суд з прав людини, також
сприяють досягненню цієї мети.
Рамкова конвенція про захист національних меншин
визнає, що «захист національних меншин та прав і свобод осіб, що
належать до цих меншин, є невід’ємною частиною міжнародного
захисту прав людини» (стаття 1). Країни-учасниці конвенції зобов’язуються гарантувати національним меншинам право на рівність
перед законом, а також в усіх галузях економічного, соціального,
політичного та культурного життя; забезпечення їх права на свободу
мирних зібрань, асоціацій, вираження думок, слова, совісті і релігії,
а також дозволяє членам національних меншин підтримувати,
розвивати та зберігати свою культуру. Вона також забороняє
примусову асиміляцію.
Расизм – дискримінаційна або образлива поведінка щодо
людей через їх уявну «неповноцінність». Існує поширене переконання, що є людські раси в межах людського виду, які відрізняються
своїми фізичними відмінностями. Раса – це уявне поняття або
соціальний конструкт. Всі люди належать до одного виду – людина
розумна. Вплив расизму існує і приймає різні форми, такі як культурний расизм або етноцентризм, віра в те, що деякі культури, як
правило, свої власні перевершують інші, або не сумісні з іншими
культурами, традиціями, звичаями та історією.

210

Глосарій

Расова дискримінація – будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри,
родового, національного чи етнічного походження, метою або
наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних
свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будьякій іншій галузі суспільного життя. Європейська комісія проти
расизму та нетерпимості (ЄКРН) визнає дві окремі форми дискримінації – пряму та опосередковану.
Релігійна нетерпимість часто пов’язана з расизмом і
ксенофобією, зокрема з антисемітизмом та ісламофобією. Якщо в
минулому Європа характеризувалася конфліктами і дискримінацією
між протестантами і католиками, римською і православною
«офіційними» церквами і незгодними групами, сьогодні політичні
відмінності між християнськими конфесіями стали менш важливими. У той же час багато релігійних громад, що знаходяться на
позиціях меншин, продовжують процвітати по всій Європі, в тому
числі – бахаїсти, буддисти, кришнаїти, індуїсти, іудеї, мусульмани і
растафаріанці. Це зростаюче релігійне розмаїття часто ігнорується
також, як і мільйони нерелігійних європейців.
Ромофобія і протициганські настрої – специфічна форма
расизму, ідеологія расової переваги, форма дегуманізації і узаконеного расизму проти ромів (цигани або рома є колективною назвою
для дуже різноманітної етнічної групи людей, які ідентифікують
себе як члени різних підгруп на основі, наприклад, поточного чи
минулого географічного положення, діалекту і місцерозташування.
У Європі живе близько 10 мільйонів ромів. Кілька груп живуть як
кочівники, які не мають постійного місця проживання, але більшість
тепер живе осіло: існують урбанізовані групи циган, а також багато
з них живуть в більш-менш ізольованих районах, або окремих
невеликих містах, або селах, цигани присутні практично у всіх
європейських країнах).
Стверджувальна дія – «позитивна дискримінація», не
тільки дозволяються, але навіть вітають протидію нерівності.
Наприклад, економічні відмінності між сільськими і міськими
районами можуть призвести до різного доступу до послуг. Це може
привести до нерівності, якщо не вжити особливих дій, щоб
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врівноважити вплив початкового економічного дисбалансу. У таких
випадках преференційне відношення необхідне, щоб забезпечити
реальну рівність, а не викликати нерівність. Міжнародна конвенція
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації передбачає, що
програми стверджувальних дій можуть знадобитися країнам, які
ратифікували конвенцію, щоб виправити систематичну дискримінацію. Такі заходи, однак, «ні в якому разі не тягнуть за собою
збереження нерівних або особливих прав для різних расових груп
після досягнення цілей, за для яких вони були введені».
Стереотип – це узагальнююче переконання або думка про ту
чи іншу групу людей (наприклад, що підприємці амбітні, державні
службовці не мають почуття гумору, або що жінки мають довге
волосся і носять спідниці). Основною функцією стереотипів є спрощення реальності. Стереотипи, як правило, засновані або на якомусь
особистому досвіді, або на враженнях, що ми набули в період
ранньої дитячої соціалізації від дорослих, оточуючих нас вдома, в
школі або через засоби масової інформації, які потім стають
узагальненнями для всіх людей, яких можна поєднати за якоюсь
ознакою.
Структурна дискримінація проявляється у вигляді інституційної упередженості, механізмів, які постійно діють на користь
однієї групи і дискримінують іншу або інші. Це такі випадки, коли
дискримінація є результатом не переконань індивідуума про людину
або групу людей, а дій інституційних структур, правових, організаційних та інших. Ключовим елементом у структурній
Структурна нерівність – це стан, який виникає, коли певні
групи користуються нерівноправним становищем по відношенню до
інших груп, у результаті нерівного відношення до їх ролей, функцій,
прав і можливостей. Боротьба з дискримінацією повинна вийти із
судів та увійти до сфери освіти та політики.
«Тиранії більшості» – ситуації, в якій влада більшості
настільки репресивна, що вона повністю ігнорує потреби і бажання
представників меншин. Система прав людини не тільки захищає
громадян від гніту особи або невеликої групи осіб, але також є
засобом захисту для меншин від більшості.
Толерантність визначається як цінність та соціальна норма
громадянського суспільства, що проявляється в праві бути різними
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для всіх індивідів; забезпеченні стійкої гармонії між різними
конфесіями, етичними та іншими соціальними групами; готовності
до розуміння та співробітництва з людьми, що розрізняються за
зовнішністю, мовою, переконаннями, звичаями та віруваннями.
Толерантність етнічна – терпимість до будь-яких проявів
іноетнічного менталітету (у поведінці, способі життя, характері,
висловлюваннях тощо). Етнічна толерантність є предметом вивчення етносоціології і етнопсихології. Відповідно iснує два взаємодоповнюючі підходи до вивчення толерантності у міжетнічних
стосунках: соціологічний і психологічний. При соціологічному вона
досліджується як соціальне явище, обумовлене певними соціальноекономічними і політичними відносинами, традиціями міжетнічного
спілкування, рівнем політичної і гуманітарної культури суспільства.
При психологічному – вивчають структуру сприйняття, соціальну
дистанцію, етнічну упередженість та інші психологічні фактори у
міжособовому та мiжгруповому спілкуванні представників різних
етносів та етнічних груп. Результати емпіричних досліджень і
теоретичних узагальнень у вивченні етнічної толерантності мають
практичне значення і можуть бути використані у педагогічній
практиці, у виховному процесі для формування навиків шанобливого, терпимого, тобто толерантного ставлення до представників
будь-яких іноетнічних спільнот.
Упередження – це судження, як правило, хибне, яке ми
робимо про іншу людину або інших людей, не знаючи їх. Так само,
як стереотипи, упередження виникають як частина нашого процесу
соціалізації. Одна з відмінностей між стереотипом і забобоном
полягає в тому, що, коли ми маємо досить інформації про людину
або конкретну ситуацію, ми залишаємо наші стереотипи. Упередження ж працюють як екран, через який ми сприймаємо будь-який
шматок реальності. Лише інформації зазвичай не достатньо, щоб
позбутися упередження тому, що упередження змінюють наше
сприйняття реальності; ми будемо розглядати лише інформацію, яка
підтверджує наше упередження, і не помітимо або «забудемо» все,
що його спростовує. Упередження, таким чином, дуже важко
подолати, якщо вони суперечать фактам, ми краще заперечимо
факти, ніж саме упередження («але він не справжній християнин»,
«вона є винятком»). Дискримінація і нетерпимість часто засно-
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вуються на, або виправдовуються упередженнями і стереотипами
щодо людей і соціальних груп, свідомо чи несвідомо вони є
практичним виразом упереджень.
Шовінізм (від прізвища солдата французької армії Шовіна
(Chowin) – фанатичного прихильника завойовницьких походів
Наполеона Бонапарта), ідеологічна форма виправдання права
панування одних етносів над іншими етнічними спільнотами i
групами за допомогою антинаукових тверджень про винятковість і
месіанське призначення окремих рас і народів, необхідність
поширення «вищої» культури тощо. Шовінізм неодмінно з’являється тоді, коли в даній поліетнiчній державі один із етносів досягає
привілейованого становища й намагається будь-що зберегти та
закріпити свої панівні позиції або коли має місце поневолення і
гноблення великими i сильними націями менш розвинутих народів
залежних країн.
UNITED – Європейська мережа проти нацизму і антисемізму ,
проти націоналізму, расизму, фашизму та на підтримку мігрантів і
біженців – координує загальноєвропейський тиждень, присвячений
цій даті, з метою поширення терпимості і рівних прав, а також
вітання різноманітності в Європі.

ДОДАТКИ
Додаток 1. Уразливі групи населення України щодо ризику
дискримінації (відповідно до Доповідь Європейської комісії проти
расизму та нетерпимості (ЄКРН) щодо України (п’ятий цикл
моніторинґу), ухвалено 20 червня 2017 р., опубліковано 19 вересня
2017 р.)194
Роми. Офіційних даних про ромів та їхнє становище в Україні
немає. Згідно з переписом населення 2001 року, в Україні
проживало 47 587 ромів (0,1% від загальної кількості населення).
Однак за оцінками інших джерел, в Україні проживають від 120 000
до 400 000 ромів. Різниця між офіційними та неофіційними даними
пояснюється, зокрема, тим, що багато ромів не мають документів,
що посвідчують особу, а тому вони не зареєстровані в країні, а
також небажанням ромів декларувати своє етнічне походження
через острах дискримінації та неправильною реєстрацією ромів як
румунів. Брак надійних даних ускладнює розробку та ефективну
реалізацію політики у всіх сферах та оцінку досягнутого поступу.
Необхідно створити систему збирання статистичних даних у всіх
сферах, що стосуються інтеграції ромів, включаючи ґендерні аспекти, з суворим дотриманням принципів конфіденційності, добровільної самоідентифікації та поінформованої згоди.
Указом Президента від 8 квітня 2013 р. затверджено Стратегію
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини на період до 2020 року, а Постановою Кабінету міністрів
11 вересня 2013 року затверджено План заходів для її реалізації. В
стратегії сказано, що інтеграція ромів є в Україні важливим
соціальним питанням. Її заявленою метою є окреслення параметрів
захисту та інтеграції ромів у суспільство, а головними завданнями –
правовий захист ромів, забезпечення соціального страхування та
працевлаштування, підвищення рівня освіти, надання медичних
послуг, забезпечення житлом та задоволення культурних та
———————
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інформаційних потреб ромів. План заходів охоплює 56 заходів, для
яких визначено відповідальні органи й терміни проведення, але не
передбачено фінансування. Загальну відповідальність за реалізацію
стратегії покладено на Міністерство культури.
На жаль, за інформацією з багатьох джерел ЄКРН в Києві та
Одесі, стратегія не стала ефективною, а заходи, передбачені Планом
заходів, залишились переважно нереалізованими. Зокрема, офіс
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заявив (на
своєму веб-сайті), що стратегія є формальною, неконструктивною та
невідповідною головній меті – вирішити проблеми ромів. Хоча
органи влади запевнили ЄКРН, що радяться з ромськими НДО та
врахували їхні пропозиції в плані заходів, представники ромських
організацій не погодилися з цим твердженням. НДО також
зазначили, що державні установи та відомства, що беруть участь у
реалізації стратегії, не мають коштів і спромоги для роботи над
проблемами ромів195. До того ж, Міжвідомча робоча група щодо
реалізації стратегії на чолі з Віце-прем’єром, до складу якої входять
центральні виконавчі органи, місцеві адміністрації та лідери
ромських НДО, вперше зібралася лише в листопаді 2016 р., через
більш ніж три роки після затвердження стратегії, щоб оцінити
реалізацію та підготувати зміни до Плану заходів.
Відповідальність за реалізацію Плану заходів було перенесено
на регіональний рівень, і роми розцінюють це як позитивну зміну.
2016 року створено регіональні Громадські ради ромської
національної меншини та Міжвідомчу робочу групу щодо реалізації
Стратегії захисту та інтеграції ромської меншини до 2020 року з
двома радниками від ромської спільноти. ЄКРН зазначає, що
ромські НДО займали активну позицію, розробляли власні плани
заходів та представляли їх регіональним органам влади. В деяких
випадках ці плани були затверджені, наприклад, у Черкасах та
Одесі. За деякими повідомленнями, ці плани заходів підштовхнули
адміністрації міст виділити кошти на вирішення проблем ромів. Такі
———————
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ініціативи як з боку самих ромів, так і з боку місцевих та регіональних органів влади є виправданими, томущо роми найкраще знають,
як вирішити їхні власні проблеми.
2014 року в шести областях України з найбільшою густотою
ромського населення (Полтавській, Черкаській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській та Одеській) розпочато громадський
контроль за реалізацією плану заходів 196. Він підтвердив, що роми
залишаються найбільш соціально стигматизованою та обмеженою в
правах національною меншиною з найнижчим рівнем довіри до
органів влади та державних установ. Отримані дані показали, що
31% дітей ромської національності не відвідують школу, а понад
60% ромів не працюють. Ризик не знайти роботу особливо великий
для осіб із низьким рівнем освіти; таке замкнене коло «прирікає
наступні покоління ромів в Україні на обмеження в правах та
суспільну ізоляцію».
Давньою проблемою для багатьох ромів є відсутність документів, що посвідчують особу, таких як свідоцтво про народження,
внутрішній паспорт та прописка. В своїй четвертій доповіді ЄКРН
рекомендувала органам влади створити програму спрощеного отримання таких документів ромами, особливо дітьми ромської національності. Вона зазначає, що стратегія та план заходів передбачають
надання допомоги ромам, що легально проживають на території
України, в отриманні документів, що посвідчують особу та
підтверджують її громадянство, а також свідоцтва про народження
та інших свідоцтв цивільного стану, а також розповсюдження
інформації про порядок отримання документів, що посвідчують
особу, та реєстрацію ромів, що отримують такі документи.
В деяких громадах від 30 до 40% ромів не мають таких
документів. Це може бути причиною відмови у зарахуванні дитини
до школи або перешкодою для подальшої освіти, отримання роботи
чи медичної допомоги, а також неможливості голосувати. Тому
ЄКРН з радістю відзначає деякі кроки, здійснені задля вирішення
———————
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цієї проблеми. Зокрема, було створено систему збирання даних про
отримання документів ромами. За цими даними, 2015 року видано
2143 документи, що посвідчують особу. Крім того, ЄКРН стало
відомо про запровадження спрощеної процедури; нещодавно в Одесі
ініційовано успішний пілотний проект, з перспективою розширення
його дії на решту країни, в рамках якого комісія в складі
представників Державної міграційної служби, Управління юстиції
та зареєстрованої НДО ромів збирається кожні три місяці й приймає
рішення за поданими заявами. Також схвалено нові правила для
проблемних справ, а в крайньому випадку підтвердження особи
може здійснюватися в судовому порядку. ЄКРН була рада дізнатись
від ромських організацій, що проблема з документами вирішується.
Однак, ЄКРН також зазначає, що, за твердженням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, посадові особи іноді
вимагають додаткові документи, не передбачені чинними нормами.
До того ж роми підтвердили, що навіть ті, хто має всі необхідні
документи, часто, як і раніше, повинні підтверджувати свою особу в
судовому порядку. Оскільки сума судового збору дуже висока, а
документи, що посвідчують особу, дуже важливі, ЄКРН вважає, що
є всі підстави вжити заходів на відшкодування за це несприятливе
становище, тобто скасувати судовий збір для осіб, які не мають
іншого вибору, ніж підтверджувати свою особу в судовому
порядку197.
Що стосується освіти, то необхідно покращити відвідування
шкіл, протидіяти сегрегації та упередженому ставленню в шкільній
системі та підвищити рівень успішності ромських дітей, задля чого,
зокрема, призначати в школах посередника ромської національності.
Підвищення рівня освіти ромів є одним із напрямків стратегії та
плану заходів, поряд із популяризацією освіти серед ромів шляхом
забезпечення рівних можливостей отримання всіх рівнів освіти,
збільшення відвідуваності дитячих садків дітьми віком від трьох до
шести років, моніторингом і забезпеченням регулярного відвіду———————
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вання, збільшенням кількості ромських дітей, які здобувають загальну освіту, та діяльністю на заохочення до професійної та вищої
освіти.
Незважаючи на такі прагнення, далі надходить інформація про
низький рівень освіти серед ромського населення України: 24% не
мають освіти взагалі, 37% не завершили обов’язкової освіти й лише
1% має вищу освіту; 23% неписьменні, а 34% не розмовляють
українською мовою. В інших джерелах зазначається, що понад 90%
дітей ромської національності залишили школу, закінчивши тільки
п’ять або шість класів, та лише 6% отримали середню освіту або
завершили професійне навчання.
Багато дітей ромської національності не розмовляють
українською мовою та не відвідують дитячі садки. Починаючи
здобувати обов’язкову освіту, вони відразу опиняються в несприятливих умовах. До того ж учителі не мають досвіду роботи з дітьми,
які не розмовляють українською або російською мовами. Тому НДО
в Закарпатті висловило ініціативу протягом шести- дев’яти місяців
готувати 25 ромських дітей на рік для вступу до початкової школи.
Ця ініціатива мала успіх, а діти, вступаючи до школи, вміли
розмовляти українською, читати та рахувати. До цього часу таку
допомогу отримали близько 100 дітей. Крім того, 2015 року в
Одеській та Закарпатській областях запущено пілотні проекти
залучення осіб ромської національності як помічників учителів; нині
в трьох місцевостях працюють вісім таких помічників.
Крім того, в Україні далі існують окремі школи для ромів,
часто з низькими академічними стандартами. Зокрема це має місце
на Закарпатті та Одещині, де висока густота ромського населення в
певних місцевостях поєднується з практикою направлення дітей
ромської національності до певних шкіл. Це дуже шкідливе явище,
яке позбавляє дітей можливості вибратися з колообігу злиднів через
низький рівень освіти.
Хоча органи освіти та керівництво шкіл надало інформацію та
вжило заходів на протидію упередженому ставленню до учнів
ромської національності, деякі джерела свідчать, що таврування,
ображання та знущання з боку вчителів, учнів та батьків все ще
можуть бути проблемою для ромських дітей у школах, і це є однією
з головних причин, чому вони завчасно кидають навчання в школі.
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Щодо працевлаштування, ЄКРН в своїй четвертій доповіді
наполегливо рекомендувала органам влади активізувати зусилля з
метою покращити можливості працевлаштування для ромів,
вживаючи заходів позитивної дії, як-от розширення доступу до
професійного навчання та підвищення кваліфікації з метою
подолати нерівність у цій сфері. Вона зазначає, що план заходів
передбачає проведення діяльності з професійної орієнтації, спрямованої на мотивування ромів до праці та працевлаштування, а також
розповсюдження інформації про те, як відкрити власну справу.
Однак опубліковані доповіді свідчать про те, що роми в
Україні страждають від масового безробіття: понад 60% із них є
безробітними. Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини заявив, що працевлаштування є головною проблемою для
ромської меншини та що «приблизно 49% ромів назвали її своєю
найсерйознішою проблемою». Головними перешкодами для постійної зайнятості є відсутність документів, що посвідчують особу,
недостатній рівень освіти, дискримінація з боку працедавців та
відсутність державної політики, спрямованої на підвищення рівня
зайнятості серед ромів. Більшість ромів працюють на себе,
продаючи товари на ринках або збираючи металолом. Також
доповіді свідчать про те, що для ромських жінок ситуація є
особливо тяжкою через замкнене коло високого рівня неписьменності та панування стереотипів про роль і відповідальність жінок
в родині як у ромській спільноті, так і в суспільстві загалом.
В опублікованій 2014 року доповіді йшлося про те, що в
Україні немає урядових програм, спрямованих на підвищення
здатності ромів до працевлаштування та розвиток у них навичок, що
мають попит на ринку праці, а також заохочування їх до пошуку
роботи. Відтоді, однак, органи влади повідомили ЄКРН про створення спеціальних підрозділи для допомоги ромам у працевлаштуванні. 2015 року Державна служба зайнятості провела в десяти
регіонах із великою кількістю ромів роботу, спрямовану на збільшення їхньої обізнаності про послуги та трудове законодавство, а
також інформуванню ромів про відкриті вакансії, можливості для
професійного навчання та відкриття власної справи. Крім того,
2015 року ромам виділено 214 земельних ділянок для фермерства та
садівництва.
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Держава повинна активно сприяти працевлаштуванню ромів у
поліції з метою відновити довіру ромів до органів кримінальної
юстиції. Рівень довіри до поліції залишається дуже низьким та що
лише декілька ромів було прийняті на службу до поліції. Однак,
вона відзначає цікаве явище: в кожному регіоні призначено одного
представника ромів для взаємодії між поліцією та місцевими
ромськими спільнотами, що роми сприймають позитивно.
Необхідно вивати заходів щодо термінового вирішення
проблем, що перешкоджають ромам отримати належне житло.
Стратегія та план заходів передбачають сприяння можливості
користування державним житловим фондом та пільговому
кредитуванню для купівлі або будівництва житла, а також виділення
земельних ділянок для будівництва житла та фермерського
господарювання. Проте доступ до пристойного житла залишається
однією з найсерйозніших проблем ромів. Органи влади провели
інформування про наявні програми кредитування, виділили 2015
року ромам 382 земельні ділянки для будівництва житла та
вдосконалили інфраструктуру та транспортне сполучення в
декількох поселеннях.
Іммігранти
Кількість зареєстрованих 2016 року Міністерством внутрішніх
справ іммігрантів, які постійно мешкають в Україні, склала
приблизно 250 000. Найчастіше вони походять із таких країн:
Російської Федерації, Молдови, Узбекистану, Білорусі, Грузії,
Вірменії та Азербайджану.
Існує два політичних документів із цього питання: План
заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на період
2011–2015 років та План заходів з реалізації Концепції державної
міграційної політики, ухваленої 2011 року. Вона відзначає, що
широко використовується термін «мігрант», але основною цільовою
групою є біженці та особи, що потребують додаткового захисту.
Справді, Державна міграційна служба повідомила ЄКРН, що немає
політики інтеграції для іммігрантів, що постійно мешкають у країні.
Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства», вони мають такі ж права, що й громадяни
України, за винятком права обирати, бути обраним та працювати в
органах державної влади.

Додатки

221

Згідно з опублікованим 2015 року звітом про дослідження,
деякі положення про інтеграцію в цих документах не були реалізовані повною мірою. В інших джерелах ішлося про те, що реалізація
програм неможлива через брак фінансування та що низку заходів
реалізували неурядові або міжнародні організації, оскільки державним установам бракувало коштів. Не було складено звіт про виконання плану заходів та не було проведено оцінювання результатів.
Крім того, ЄКРН зазначає, що плани заходів не було оновлено задля
продовження їхньої дії після 2015 року, хоча Державна міграційна
служба вже декілька років працює над новою міграційною
політикою на період до 2025 року.
Іммігранти стикаються в Україні з багатьма проблемами.
Багато з них мають труднощі з реєстрацією місця проживання,
позаяк орендодавці часто не бажають реєструвати іноземців, що
винаймають у них житло, а це заважає отриманню освіти, медичної
допомоги та адміністративних послуг. Вищезазначене дослідження
також указує на те, що іноземці часто платять вищу орендну плату,
ніж громадяни України, та що орендодавці надають перевагу українцям. Державної допомоги в пошуку житла іммігранти не отримують.
За наявними оцінками, рівень освіти іммігрантів високий, але
лише одна десята вільно розмовляє українською та менш як
половина – російською мовами. Понад дві третини відвідували
мовні курси та мають сертифікати, хоча наявну систему курсів
української мови вони вважають незадовільною. 80% емігрантів
мають роботу, але легально працюють лише 40%, переважно в
торгівлі, сфері послуг та будівництві. Понад чверть учасників
дослідження мали проблеми з отриманням медичної допомоги,
переважно через те, що надання медичних послуг, у тому числі
невідкладної допомоги, для мігрантів є платним. Лише 40% повідомили, що мають страхове медичне забезпечення. Також емігранти
потерпають від загального негативного ставлення до іноземців;
повідомлялося також про випадки дискримінації та ксенофобії з
боку держслужбовців.
Оскільки чисельність іммігрантів в Україні зростає через її
стратегічне розташування між Європейським Союзом та Російською
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Федерацією, ЄКРН вважає, що влада має здійснити кроки для
вирішення вказаних вище проблем.
Біженці
За статистикою УВКБ ООН, станом на 1 січня 2016 року в
Україні жило 3273 біженця з 59 країн, більша частина з яких прибула з Афганістану, Сирії та Російської Федерації. Значно знизилась
кількість осіб, що просять в Україні притулку, від 1141 2015 року до
лише 481 2016-го (дані за період від січня по вересень), можливо
через нинішній збройний конфлікт у деяких місцевостях Донецької
та Луганської областей і острах етнічної напруги в країні.
Спеціальні інтеграційні заходи для біженців, викладені в двох
згаданих у попередньому розділі документах, було об’єднано в План
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020
року. Його було затверджено в серпні 2012 року розпорядженням
Кабінету міністрів. Він передбачає, серед іншого, заходи в сферах
законодавства, вивчення мови, освіти, медичного обслуговування,
працевлаштування, соціального забезпечення, надання житла, індивідуальних програм інтеграції та формування толерантного ставлення до біженців.
Головним досягненням на сьогодні є внесення 2014 року до
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» змін, які привели його у більшу відповідність до міжнародних стандартів. В інших сферах ніяких покращень
не відбулося. Тому хоча формально біженці мають ті ж самі права,
що й громадяни України, на практиці існує багато перешкод для їх
інтеграції на місцевому рівні. Не передбачено ніякого соціального
забезпечення (нові біженці отримують від Уряду одноразову
допомогу в розмірі менше, ніж один долар США). Згідно з недавнім
дослідженням, біженцям може надаватися житло в тимчасових
центрах, однак їх недостатньо: існує тільки два державні центри,
розташовані в Одеській області й Закарпатті, загальною місткістю
300 осіб. Лише один з восьми опитаних біженців повідомив, що
живе в такому центрі. Немає державного плану будівництва житла
для біженців, а соціальне житло для них недоступне. Уряд не
забезпечує ані курсів української мови, ані допомоги працевлаштуванні. Мало того, багато працедавців не бажають брати на роботу
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біженців. Всі заходи допомоги біженцям, такої як мовні курси та
допомогу у працевлаштуванні, здійснювало лише УВКБ ООН.
Крім того, інтеграції перешкоджають нинішня економічна
криза та дедалі більше незадоволення серед населення місцевостей,
де мають розселяти біженців, в тім числі зростання ксенофобії та
кількості інцидентів на ґрунті расизму, таких як описаний вище
випадок у Яготині.
За таких умов ЄКРН занепокоєна тим, що біженці стикаються
з серйозними проблемами в різних сферах повсякденного життя та
мають мало шансів стати самодостатніми та інтегрованими. Вона
вважає, що чинний план заходів, який не було ефективно
реалізовано, необхідно переглянути й оновити, та що необхідно
виділити кошти, які забезпечили б надання цій дуже соціально
незахищеній групі населення тієї допомоги, якої вона потребує для
побудови свого життя в Україні.
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Додаток 2. Доклад «Проблемы ксенофобии, дискриминации и
агрессивного национализма в Европе» (январь 2014 – июнь 2015 гг.)
/ Валерий Энгель, к.и.н. (витяги)198

———————
198

https://www.osce.org/ru/odihr/188606?download=true
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Додаток 3
Основні націоналістичні та ультра-праві сайти та
форуми199:
http://orientyry.com – «Орієнтири», в основному розміщуються записи агітаційного характеру, антиліберальні та антикапіталістичні статті.
http://sxe.ukrright.info/ – нацистський стрейт едж (straight
edge) (Рух всередині панк-хардкор субкультури, який відкидає
вживання алкоголю, тютюну та інших наркотиків, а також
невпорядковані статеві відносини. Представники цього руху доволі
часто також дотримуються вегетаріанської або веганської дієти.
Оригінальний рух не мав нічого спільного із нацистами, проте
останні згодом почали запозичувати цю назву і символіку руху,
оскільки це, на думку нацистів, цілком співвідноситься із їх
прихильністю до здорового способу життя і ідеї збереження раси.
http://opir.info/ – «Автономний опір», ресурс львівських
автономів-нацистів (Автономний рух з’явився в Італії 60-х.
Складався переважно з представників лівих (пост-марксистських та
анархістських) груп. Автономи активно підтримували студентських
рух та пропагували методи прямої дії. Пізніше цей рух набув
популярності по всій Європі, особливо в Німеччині, де автономи,
також відомі як «Чорний блок», відзначилися вуличними сутичками
із поліцією. Так звані національні автономи з’явилися на початку
00-х рр. Правий рух, перебуваючи у кризі ідей та ідентичності,
почав запозичувати методи, тактику і структуру у «Чорного блоку».
В другій половині 00-х мода на «Чорний блок» серед нацистів
поширилися і на теренах України.
http://bratstvo.info/ – веб-сайт ПП «Братство»
http://kmisto.info/ – «Княже місто», націоналістичний ресурс
новин.
———————
199

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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http://rid.org.ua/ – «Рід», націоналістичне видання, що
симпатизує СНА
http://sd.org.ua/ – «Народний оглядач», ресурс новин навколо
середовища часопису «Перехід-4»
http://ukrright.info/ – «Позитивные правые», інформаційноаналітичний ресурс http://www.reactor.org.ua/ – «Реактор», перший
і основний ресурс вітчизняних автономів-нацистів
http://ntz.org.ua/ – «Страйк», ідеологічний ресурс із статтями,
виступами, перекладами текстів як традиційних теоретиків нацизму
та націоналізму, так і більш сучасних, так званих, нових правих
http://sna.in.ua/ – Соціал-націоналістична асамблея
http://hvatitbuhat.info/ – «Хватит бухать», прихильники
нацистського варіанту straight edge
Основні організації ультра-правого спрямування200:
ПП «Братство» – організація, очолювана Д.Корчинським, із
нестабільним, найчастіше консервативним, ідео- логічним
забарвленням. Час від часу проявляють симпатії до ультра-правих та
вдаються до провокацій.
Соціал-націоналістична асамблея – воєнізова структура типу
партія-армія, тримають курс на створення ма- сового руху і ультраправої політичної партії. Мають осередки в багатьох регіонах
України, центр у Харкові. Проводять агітацію проти нелегальних
мігрантів, зокрема марші, вишколи. На локальному рівні проводять
за- ходи проти громад ромів, в’єтнамців та ін.
ВО «Свобода» – ультра-права політична партія, очолювана
О.Тягнибоком. Членами є чимало вуличних нацис- тів, на
локальному рівні співпрацюють із автономними групами. Загалом
виступають за обмеження імміграції, нав’язування української мови
та культури.
———————
200

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf
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ГО «Тризуб ім. С. Бандери» – дещо архаїчна воєнізована
структура, наразі відома завдяки руйнуванню її членом, Миколою
Коханівським, кількох памятників радянського періоду, зокрема
памятник В.Леніна у Києві.
УДПНІ – на разі віртуальна структура, підрозділ російського
ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции), в минулому
вербували членів із спільноти фанатів ЦСКА Київ, але після внутрішніх протиріч стосовно відверто про-російського спрямування,
організацію покинуло більшість членів, на разі чисельність
невідома, оскільки їх присутність спостерігається лише в інтернеті
(див. Ярослав Дунаєв)
Blood and honour – міжнародна мережева організація нацистів,
в Україні займаються переважно підтримкою увязнених нацистів
(веб-сайт «Ландсберг») та проведенням закритих нацистських
концертів.
Угрупування:
Автономні групи у Києві, Львові, Дніпропетровську та інших
містах. Утворюються, як правило, у середовищі футбольних фанатів
місцевих клубів. У Києві це, як правило, «Динамо», «Оболонь» та
ЦСКА (хоча клуб був ліквідований, угрупування фанатів залишилося). Основні ініціатори створення – уламки УНТП (української
націонал-трудової партії), які перейшли від партійної до мереживої
структури, без офіційної ієрархії, акцент робиться на діяльності
невеликих груп на локальному рівні. Копіюють естетику і методи
лівих автономних груп, головним чином, Німеччини.
Останнім часом спостерігається тренд до інтеграції
угрупувань фанатів-нацистів до спортивного середови- ща, зокрема
фанати Динамо Київ активно виступають на змаганнях з
таїландського боксу за спортивний клуб «Надія».
Гостьові книги:
Чимало локальних угрупувань фанатів мають свої гостьові
книги. На них, як правило, відбувається неформаль- не спілкування
учасників, анонси заходів, обговорення подій у футболі та
навколофутболі (бійки, одяг, музика тощо). Середовище фанатів в
Україні переважно схильне або толерантне до ультра-правих ідей,
хоча на самих гестбуках політичні питання піднімаються доволі
рідко.
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Деякі гостьові книги:
http://unitedbook.borda.ru/ - Сдохни сука. Гестбук фанатів
Динамо Київ.
http://www.fckharkov.com.ua/ru/guestbook/10350 – ФК
«Харків»
http://fcmetalist.ucoz.ru/gb/ - ФК «Металіст», Харків
http://cska.at.ua/gb/ - ЦСКА, Київ
http://www.chernomorets.com/st/gb/default.aspx - ФК
«Чорноморець», Одеса
http://fcmetallurg.zp.ua/guestbook/ - ФК «Металург»,
Запоріжжя
http://fckarpaty.com.ua/gb/ – ФК «Карпати», Львів
Окремі люди:
Олесь Вахній – один з неформальних «лідерів київських
нацистів», неодноразово був засуджений за крадіжки та міжетнічну
ворожнечу. За свідченням багатьох нацистів є стукачем, має статус
помічника міліції та відверто агітує нацистів до співпраці із
органами влади. У березні 2011 р. був затриманий міліцією і на разі
перебуває у Лукянівському СІЗО.
Ярослав Дунаєв – «координатор» УДПНІ, на разі переважно
інтернет-активіст, веде свій ЖЖ (http://www. youtube.com/user/
koordinatorudpn) та ЖЖ-спільноту УДПНІ (http://community.
livejournal. com/lenta_udpni). Чимало з цих записів ретранслюються
на інші ультра-праві ресурси, зокрема СНА. Вони грунтуються, як
прави- ло на новинах, розміщенних на офіційних ЗМІ та звітах
МВС, що публікуються на їх сайтах. Щоправда досить часто Дунаєв
вдається до фальсифікацій новин. Час від часу залучається для
коментарів до статей журналістами деяких видань («Факти»,
«Вечерние вести» та ін.) в якості експерта з міграції.
Ольга Худецька (ЖЖ-юзер _yoko_) – відомий в колах
нацистів медіа-активіст, учасниця фанатського руху «Динамо Київ».
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17 Соціал-націоналістична
асамблея

http://sna.in.ua

http://banderivets.org.ua/
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27 Ярослав Дунаєв, ЖЖ
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28 Украинское движение
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иммиграции, ЖЖ

http://community.livejournal.com/lenta_u
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http://www.unitedbook.borda.ru/

Українські провайдери, які надають хостинг ультраправим
сайтам202
Назва

Адреса

Провайдер

Реактор

http://www.reactor.org.ua/

Патріот
України

http://www.patriotukr.org.ua/

Hvosting.UA
(SPD Kravchenko K.V.)
PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY
«DATAGROUP»(UA)

———————
202

Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в
українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до
нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). – К.: ФО-П
«Борбулевич З.І.», 2011. – 76 с. – URL: http://noborders.org.ua/wpcontent/uploads/2016/02/cyberhate_2011_Butkevych.pdf

Додатки

232
Опір
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(SPD Kravchenko K.V.)

Орієнтири
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USA

Соціалнаціоналістична
асамблея
Хватит
бухать
СХЕ

http://sna.in.ua

Germany

http://hvatitbuhat.info

USA

http://sxe.ukrright.info

USA

GB

Княже місто http://kmisto.info

Internet Invest Ltd. (UA)

Позитивные http://ukrright.info
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Страйк
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USA
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Додаток 4. Моніторинг проявів расизму, екстремізму та ксенофобії
(окремі приклади)
Дата

Назва запису

Адреса

10.08.18 Ромы жестоко избили
беременную
украинку:
подробности жуткой
расправы на Одесчине
08.08.18 В Італії – скандал через
грубе антиромське
оголошення у поїзді
08.08.18 У центрі Ківерець роми
палять сміття

https://politeka.net/news/incid
ents/698948-romy-zhestokoizbili-beremennuju-ukrainkupodrobnosti-zhutkoj-raspravyna-odeschine/
https://www.eurointegration.c
om.ua/news/2018/08/8/70853
77/
http://www.volynpost.com/ne
ws/118641-u-centri-kiverecromy-paliat-smittia-video
http://vgolos.com.ua/news/v_o
desi_tsyganskyy_pidlitok_sko
iv_vrazhayuche_dtp_foto_325
156.html
https://politeka.net/news/incid
ents/675332-cygane-s-bitaminachali-vosstanie-i-napali-naprohozhego-policija-zakrylaglaza/
https://24tv.ua/u_kiyevi_romi
_oselilisya_bilya_vokzalu_by
ut_perehozhih_i_zalishayut_g
ori_smittya_promovisti_foto_
n982959
http://vgolos.com.ua/news/u_
kyievi_16richnomu_hloptsyu
_bilya_vokzalu_tsygany_roz
byly_golovu_320109.html

17.07.18 В Одесі циганський
підліток скоїв вражаюче
ДТП (ФОТО)
02.07.18 Цыгане с битами начали
восстание и напали на
прохожего, полиция
закрыла глаза
13.06.18 У Києві роми оселилися
біля вокзалу, б’ють
перехожих і залишають
гори сміття: промовисті
фото
13.06.18 У Києві 16-річному
хлопцю біля вокзалу
цигани розбили голову
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12.06.18 Натовп розлючених циган
ледь не вбив хлопців у
центрі Києва: фото 18+
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https://znaj.ua/capital/
natovp-rozlyuchenyhcygan-led-ne-vbyvhlopciv-u-centrikyyeva-foto-18
14.05.18 Грабят украинцев, а потом https://politeka.net/news/6524
получают пенсии: цыгане 97-grabjat-ukraincev-aснова в центре скандала,
potom-poluchajut-pensiiкоторый потряс страну
cygane-snova-v-centreskandala-kotoryj-potrjasstranu/
08.05.18 У Тернополі п’яні цигани http://vgolos.com.ua/news/u_t
побили дітей, які зробили ernopoli_pyani_tsygany_poby
їм зауваження (ВІДЕО)
ly_ditey_yaki_zrobyly_im_za
uvazhennya_video_314933.ht
ml
26.04.18 Націоналісти прибрали
https://24tv.ua/natsionalisti_pr
територію, де жили роми
ibrali_teritoriyu_de_zhili_rom
i_n958858
19.01.18 Украинский бренд продает https://censor.net.ua/photo_n
детские футболки с
ews/3043369/ukrainskiyi_br
расистским лозунгом.
end_prodaet_detskie_futbolk
ФОТО
i_s_rasistskim_lozungom_fo
to
06.08.18 Діти ісламістів
https://www.eurointegration.c
становлять реальну
om.ua/news/2018/08/6/70852
загрозу Німеччині –
73/
глава розвідки
20.07.18 Бережіть націоналістів
http://vgolos.com.ua/articles/b
erezhit_natsionalistiv_325588.
html
07.08.18 Араби з медичного
http://versii.if.ua/novunu/arabi
університету вже стріляють -z-med-akademiyi-vzheв центрі Франківська
strilyayut-v-tsentri-frankivska(фото)
foto/
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03.08.18 Іноземці у Полтаві
викинули з вікна
багатоповерхівки
собаку Повний текст
читайте тут:
05.04.18 «Поліція боялась вийти з
машини»: араби та кавказці
влаштували масштабну
бійку в Києві (ФОТО)
07.02.18 «Жиди чи євреї?»

19.07.11 У Запоріжжі кавказець
зґвалтував 16-річну
дівчинку
20.07.11 На Київщині циганка
«відвела лихо» за 5000
гривень
21.07.11 У Москві спіймали
чотирьох кавказців, які
готували масштабний
теракт
22.07.11 Черговий тріумф
толерантності
22.07.11 Полювання на негрів.
Миколаїв
22.07.11 В Москві спалили три
автомобілі з кавказькими
номерами
25.07.11 Події в Сагрі, РФ. Напад
банди злодіїв-мігрантів
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y/criminal/inozemci-upoltavi-vikinuli-z-viknabagatopoverhivki-sobaku517896.html
http://vgolos.com.ua/news/pol
itsiya_boyalas_vyyty_z_mash
yny_araby_ta_kavkaztsi_vlash
tuvaly_masshtabnu_biyku_v_
kyievi_foto_310474.html
https://www.obozrevatel.com/
crime/zhdyi-ili-evreiukrainskaya-zhurnalistkapopalas-na-mahrovomantisemitizme.htm
http://kmisto.info/articles/
7049. html
http://sna.in.ua/archives/10045

http://sna.in.ua/archives/10048

http://kmisto.info/articles/
7061. html
http://sna.in.ua/archives/10071
http://sna.in.ua/archives/10068

http://kmisto.info/articles/
7073. html
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Гринчак, Алла Анатоліївна.
Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму : навчальний
посібник / А. А. Гринчак. – Харків, 2018. – 248 с.
ISBN 978-966-1681-28-5
В останні роки прояви расизму, екстремізму і ксенофобії, злочини
на ґрунті нетерпимості і ненависті привертають до себе все більше
уваги з боку світової спільноти. Міжнародні організації (ОБСЄ, Рада
Європи та інші) розробляють стандарти протидії таким явищам. В
Україні і за кордоном розробляються і вдосконалюються норми, що
закріплюють кримінальну відповідальність за грубі порушення прав
людини. Досвід США, Великобританії, Німеччини та інших країн зі
збору статистики і організації системи профілактики та реагування на
такі явища, як расизм, ксенофобія та екстремізм, і злочини, пов’язані із
ними, а також врахування рекомендацій міжнародних організацій
посприяють успішній протидії злочинам ненависті в Україні.
Навчальний посібник призначений для всіх здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії, охоплює узагальнені проблеми теорії
та практики протидії ксенофобії, расизму та екстремізму як соціальним
проблемам, притаманним сучасному суспільству, з метою формування
толерантного ставлення до представників інших культур.

УДК 342.722.1:342.724+341.234

Навчальне видання

Алла Анатоліївна ГРИНЧАК
ПРОТИДІЯ РАСИЗМУ, КСЕНОФОБІЇ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ
Навчальний посібник

Випускаючий редактор:
ФОП Голембовська О. О.
Свідотцтво про державну реєстрацію
фізичної особи-підприємця №058079 від 14.10.2002.
03049, Київ, Повітрофлотський пр-кт, б. 3, к. 32.

В авторській редакції
Комп’ютерне верстання І. С. Кордюк
Обкладинка

Підписано до друку 12.09.2018 р. Формат 60×84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr.
Ум. друк. арк. 14,41. Обл.-вид. арк. 13,40.
Зам. № 192. Наклад 200 пр. Ціна договірна.

