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Правозащитники помогли 
больным СПИДом переселенцам

ПИРАМИДА ДОБРА

   Òðåáà çíàòè

     Îïèòóâàííÿ

Як протидіяти дискримінації 
внутрішньо переміщених осіб

12. Чи завищував власник вартість оренди житла через те, що Ви є 
внутрішньо переміщеною особою?

Зазначили «так» 30% переселенців (раніше – 26%). Вірогідно, збільшення 
вартості оренди житла викликано не дискримінаційними мотивами, а суто 
економічними (див. питання 11).

13. Чи відмовляли Вам у банківських установах у наданні фінансових 
послуг (оформленні кредитів, відкритті рахунків тощо) у зв’язку з тим, що 
Ви є внутрішньо переміщеною особою?
5% опитаних написали, що мали проблеми з банківськими установами (раніше 

– 10%). Відмічається прогрес у 2 рази. Може, банки готові залучати кошти і йдуть 
на поступки, а може й самі переселенці, поступово інтегруючись у нові громади, 
знаходячи постійні джерела доходів, викликають у фінустанов більше довіри.

14. Чи відмовляли Вам у наданні медичної допомоги у закладах охорони 
здоров’я Харківської області з тих підстав, що Ви є внутрішньо переміщеною 
особою?
Усього 2% відповіли «так» (раніше – 4%). Як пишуть соціологи у таких випадках, 

цифра знаходиться у межах «статистичної похибки». Думається, що наші заклади 
охорони здоров’я частіше відмовляють у наданні якісних послуг місцевим 
жителям.

15. Чи виникали у Вас перешкоди як у внутрішньо переміщеної особи, з 
приводу отримання пенсій та інших соціальних виплат?

Значна кількість респондентів – 26% – поставили позначку «так» у даному 
питанні (раніше – 33%). Хоча, слід відзначити, у розмовах з переселенцями 
з’ясовувалось, що у більшості випадків зволікання чиновників у соціальній сфері 
пов’язані з проблемами у документальному підтвердженні переселенцями свого 
різного роду пільгового статусу.

16. Чи відмовляли Вам у прийомі дитини до дитячого садка чи до школи з 
тих підстав, що Ви є внутрішньо переміщеними особами?
Цього разу у даному питанні стоїть твердий «0» (раніше – 2%). Тому будемо 

сподіватися, що всі батьки, які мали бажання відвести свою дитину до дитсадку 
чи до школи, домоглися цього.

17. Чи відмовляли Вам у переведенні (вступі) до вищого навчального 
закладу з тих підстав, що Ви є внутрішньо переміщеною особою?
Як і раніше, тут – 0%. Приємна стабільність.
18. Чи примушували Вас до проходження військової служби у зв’язку з 

мобілізацією, вказуючи на Ваш статус внутрішньо переміщеної особи?
Зараз мобілізація не проводиться, але «за мотивами» попередніх «кампаній» 

3% відмітили, що мали проблеми при спілкуванні з працівниками військкоматів 
(раніше – 4%). Хочеться вірити, що в подальшому комплектування армії поступово 
перейде на професійну основу, і відпаде необхідність задавати таке питання.

19. Чи зазнавали Ви утисків з боку працівників міліції, з тих підстав, що Ви 
є внутрішньо переміщеною особою?

З огляду на те, що попереднє визначення було не дуже чітким (раніше запитували 
про утиски з боку «представників правоохоронних органів»), цього разу питання 
трохи переформулювали. І вже попередній «0» перетворився на 3%. Це небагато, 
але більше схоже на правду – з огляду на те, що дехто з переселенців скаржився 
на необґрунтоване чіпляння співробітників ДАІ, які охочі зупиняти автівки з 
донецькими та луганськими номерами.

20. Чи зверталися Ви зі скаргами на порушення Ваших прав?
«Так» відповіли 7% респондентів (раніше – 9%). Можливо, невелика кількість 

скаржників викликана незначною чисельністю порушень їх прав з боку органів 
влади та місцевого самоврядування. А може багато хто просто втратив віру в те, 
що є сенс апелювати до чиновників…
Підсумовуючи, слід зазначити, що в ході анкетування не виявлено жорстких 
форм дискримінаційних проявів щодо ВПО. Навпаки, по ряду позицій відмічається 
тенденція до поліпшення ситуації. Отже, спільна гуманітарна діяльність з боку 
волонтерів, правова допомога та правова освіта з боку правозахисників та 
налагоджена робота державних інституцій дійсно можуть на практиці покращити 
становище внутрішньо переміщених осіб та ставлення до них з боку місцевого 
населення.
Нагадаємо, дане анкетування здійснено Чугуївською правозахисною групою в 

рамках ініціативи «Підвищення обізнаності вимушено переміщених осіб щодо 
захисту від дискримінації, налагодження діалогу між внутрішньо переміщеними 
особами, роботодавцями та місцевою владою», що  реалізовувався Чугуївською 
правозахисною групою в межах проекту «Досягнення рівності: спільний підхід 
для покращення стану рівності та недискримінації», за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження», у співпраці з ГО 
«Центр соціальна дія» та Коаліцією з протидії дискримінації в Україні.

На цьому тлі, на жаль, зростають та множаться 
й ксенофобні настрої, виявом яких нерідко 
стає дискримінація найбільш вразливих верств 
суспільства, в тому числі вимушено переміщених 
осіб. Яким, крім гострих питань, що стоять на порядку 
денному всіх українців, доводиться додатково 
потерпати від утисків – юридично встановлених 
(як, скажімо, жорсткі обмеження у пересуванні з 
окупованих територій та «нерезидентство» кримчан) 
та фактичних – неприйняття на роботу, відмови у 
наданні в оренду житла тощо.
Тобто, на практиці вимушені переселенці стикаються 

з проявами дискримінації.
Дискримінація – 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 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 (ст. 1 
Закону України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні»).
Статтею 14 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, 
що внутрішньо переміщені особи користуються тими 
ж правами і свободами відповідно до Конституції, 
законів та міжнародних договорів України, як і інші 
громадяни України, що постійно проживають в Україні. 
Забороняється їх дискримінація при здійсненні 
ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є 
внутрішньо переміщеними особами.

З правоосвітньою метою Чугуївська правозахисна 
група підготувала та видала буклет (правову 
пам’ятку) «Як протидіяти дискримінації внутрішньо 

переміщених 
осіб» в рамках 
п р о е к т у 
«П і двищення 
о б і з н а н о с т і 
в и м у ш е н о 
п е р е м і щ е н и х 
осіб щодо захисту 
від дискримінації, 
н а л а г о д ж е н н я 
діалогу між внутрішньо переміщеними особами, 
роботодавцями та місцевою владою», що 
реалізовувався ЧПГ в межах ініціативи «Досягнення 
рівності: спільний підхід для покращення стану 
рівності та недискримінації», за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду 
«Відродження», у співпраці з ГО «Центр соціальна 
дія» та Коаліцією з протидії дискримінації в Україні.

PS: означену пам’ятку можна отримати в офісах 
Чугуївської правозахисної групи.
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Переселенці зазначають зменшення 
дискримінаційних проявів

Продовження. Початок на 1 стр.

ЮРІЙ ЧУМАК, «Права людини в Україні».

В умовах конфлікту на Сході України та 
економічної кризи, стрімкої інфляції та падіння 
рівня життя, безробіття та росту інших 
соціальних проблем відбуваються активні 

процеси в суспільному середовищі. 

ЮРІЙ ЧУМАК, «Ініціатива Розмаїття».

   Êàëåéäîñêîï äîáðèõ ñïðàâ

 Об этом 13 ноября в пресс-центре 
информационного агентства «STA-
TUS QUO» сообщил председатель 
Чугуевской правозащитной группы 
Роман Лхачев. По его словам, проект 
начался в июле 2015 г. при поддержке 
Программы развития ООН в Украине.
Лихачев отметил, что проведено 

более 430 консультаций, в том числе 
по телефону и выездные (в районах 
области). Консультации по уголовным 
делам получили пять переселенцев. 
Проведены тренинги по таким темам: 
«Право для чайника – я гражданин», 
«Защита собственных интересов в 
суде. Защита прав в медицинской 
сфере», «Права граждан при 
оформлении и получении социальных 
льгот», «Права и обязанности лиц в 
уголовном процессе, как общаться  

с правоохранительными органами».
Подготовлен справочник 

«Сознательный гражданин». 
Его напечатают и передадут 
правозащитным организациям, 
больницам и госучреждениях.
Правозащитник сообщил, что 

выявлены типичные нарушения, с 
которыми сталкиваются переселенцы 
со СПИДом: это отказ в медицинской 
помощи, так как человек обратился 
не по месту прописки, вымогание 
денег за оказание медуслуг, отказ 
принимать на работу или увольнение 
с работы, если стало известно, 
что переселенец болен СПИДом. 
Будут подготовлены изменения в 
законодательство, которые позволят 
решить эти проблемы.

Чугуевская правозащитная группа оказала правовую помощь 
переселенцам с Донбасса, которые живут с ВИЧ.

АЛЕКСЕЙ ГРИЩЕНКО,«STATUS QUO».

Наигравшись вдоволь, малышка 
решила, что ей не помешает взять домой 
маленькую пирамидку (предоставленную 
нам «UNICEF» для помощи ВПЛ). Мы 
никак не могли отказать ей в её желании, 
и девочка с огромной радостью, держа 
в руках пирамидку, ушла с папой домой. 

У нас ещё есть несколько чудесных 
игрушек, поэтому, как и раньше, ждём 
прихода малышей.

НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ 
К МИЛЕЙШЕМУ СОЗДАНИЮ, 
ПОСЕТИВШЕМУ НАШ ПУНКТ 
ПОМОЩИ ВНУТРЕННЕ 
ПЕРЕМЕЩЁННЫМ ЛИЦАМ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПАПОЙ. 
УВИДЕВ ЭТУ МАЛЕНЬКУЮ 
ДЕВОЧКУ, СОТРУДНИКИ 
«СТАНЦИИ ЧУГУЕВ» ОТВЕЛИ 
ЕЁ В ДЕТСКУЮ, ГДЕ ОНА 
МОГЛА ПОИГРАТЬСЯ, ПОКА 
ЕЁ ПАПА БЫЛ В ОЧЕРЕДИ ЗА 
ПРОДУКТОВЫМИ НАБОРАМИ.

 Страница Чугуевской правозащитной 
группы в Facebook:

https://www.facebook.com/Чугуївська-
правозахисна-група-1479379072325073/

ПОЗИЦІЯ ПРАВА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ


