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 КРИМСЬКІ ТАТАРИ У ФОКУСІ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ  
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Протягом травня проблеми 

кримськотатарського народу були 

в особливому фокусі уваги світової 

спільноти. І це не лише завдяки 

перемозі Джамали на 

Євробаченні, але й у зв’язку з цілою 

низкою подій, що відбулися на 

найвищому рівні.  

10 травня 2016 р. під час 15-ї сесії 

Постійного форуму ООН з питань 

корінних народів (UNPFII) відбувся 

круглий стіл на тему: "Корінні 

кримські татари: стратегії 

виживання і забезпечення прав".  

Напередодні 15-го Форуму ООН 

Рефат Чубаров наголосив, що 

заборона 

Меджлісу 

означатиме 

тотальну 

обструкцію 

російської 

делегації на 

форумі.  

12 травня  

2016 р. питання 

кримських татар було винесено на 

порядок денний Європейського 

парламенту, де було заплановано 

обговорення та ухвалення резолюції 

щодо порушення прав кримських 

татар із боку Росії. Передувало 

цьому офіційне рішення Ради 

Європи, у якому Комітет міністрів 

"висловив глибоке занепокоєння 

погіршенням ситуації" з 

дотриманням прав людини, 

включно із забороною таких прав, як 

свобода волевиявлення, свобода 

зібрання, свобода віросповідання 

та релігійної належності, а також 

репресії щодо національних 

меншин". Звіт результатів свого 

візиту в Страсбурзі презентував 

швейцарський дипломат Штудман 

– посол Ради Європи до Криму 

делегований Генеральним 

Секретарем.  

Однак, експерти наголошують, 

що незважаючи на увагу 

європейської спільноти до питання 

Криму, одних лише заяв є 

недостатньо. «Не створилося 

жодних площадок з Росією, усі ці 

речі як не працювали, так і не 

працюють. І дуже обмежене 

вироблення якихось кроків у 

відповідь на порушення прав 

кримських татар. Можна говорити 

про збільшення 

уваги та 

збільшення 

занепокоєння. 

Проте, воно не 

міняє нічого 

кардинально», 

– вважає Юлія 

Тищенко, 

експерт 

київського Центру політичних 

досліджень.  

Європейські аналітики 

зазначили, що потрібно загострити 

питання порушень прав у Криму в 

контексті можливого посилення 

санкцій по відношенню до Росії. 

Крім того, важливим вважають 

створення міжнародної 

правозахисної місії, що мала б 

моніторити ситуацію у Криму. Так 

само аналітики зазначають, що 

Україні потрібно витягти певний 

«політичний капітал» з перемоги 

кримської татарки Джамали на 

«Євробаченні-2016». Деякі з 

експертів наголошують, що ця 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

КОРИСНІ ЛІНКИ: 

Виголошення ухвали 

15-ї сесії UNPFII 
 

http://webtv.un.org/media/watch/t

he-recommendations-of-the-15th-

session-of-the-permanent-forum-

on-indigenous-issues-unpfii-

press-conference/4902082005001  

 

 

Проблеми кримських 

татар - від Радянського 

союзу до сьогодні 

 
http://atr.ua/ua/news/431/problem

i-krimskih-tatar-vid-radanskogo-

souzu-do-sogodni 

 

 
Рекомендації 

парламентських 

слухань на тему: "Стан 

дотримання прав 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

громадян України, які 

проживають на 

тимчасово окупованій 

території України та на 

тимчасово 

неконтрольованій 

території в зоні 

проведення 

антитерористичної 

операції" 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/sh

ow/1074-19 

 
 

Онлайн-трансляція 

круглого столу 

"Просування проблеми 

Криму в міжнародному 

інформаційному полі" 
 

http://ukr.lb.ua/news/2016/05/17/

335316_onlayntranslyatsiya_krug

logo_stolu.html 

«Найбільша гуманітарна 

допомога для кримських 

татар – це повернення їм 

Батьківщини» 

 
Рефат Чубаров 
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М І Ж Н А Р О Д Н И Й  І Н С Т И Т У Т  О С В І Т И ,  К У Л Ь Т У Р И  Т А  З В ’ Я З К І В  З  Д І А С П О Р О Ю  
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Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок, 
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших 

інформаційних джерел  щодо проблем міграції 

перемога може бути стартом для 

повернення Криму до складу 

України. 

Водночас, член Меджлісу 

Ескандер Барієв вважає, що навіть 

всередині України немає чіткого 

розуміння проблеми кримських 

татар, тоді як кожен українець 

повинен бути потенційним носієм 

інформації.  

18 травня 2016 р. в Україні 

відзначали 72 роковини депортації 

кримських татар - День боротьби за 

права кримськотатарського 

народу та вшановували жертв 

депортації кримських татар 1944 

року. Весь перелік заходів щодо 

вшанування Дня пам’яті жертв 

геноциду кримськотатарського 

народу були передбачені Планом, 

затвердженим Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 348-р 

від 5 травня 2016 р.  

23-24 травня 2016 р. в Стамбулі 

проходив Всесвітній гуманітарний 

саміт ООН. Україну на саміті 

представляв Президент Петро 

Порошенко, Уповноважений 

Президента України з питань 

кримськотатарського народу 

Мустафа Джемілєв, голова 

Меджлісу Рефат Чубаров, члени 

уряду України. Цей саміт  був 

скликаний з ініціативи Генсекретаря 

ООН Пан Гі Муна і проходив 

вперше. 

В рамках Всесвітнього 

гуманітарного саміту ООН Меджліс 

кримськотатарського народу, 

Кримськотатарський Ресурсний 

Центр і Міністерство закордонних 

справ України проводили сайд-

івент на тему: «Гуманітарні потреби 

постраждалих від конфлікту людей 

в Україні з особливим акцентом на 

питаннях кримських татар і роль 

громадянського суспільства і уряду 

в наданні допомоги». 

«Найбільшою гуманітарною 

проблемою є те, що член 

міжнародних організацій і ради 

безпеки ООН – Російська 

Федерація, є генератором 

гуманітарних криз у світі», – 

зауважив Рефат Чубаров. 

Щодо вирішення проблем 

кримських татар на території 

України – як внутрішньо 

переміщених осіб, то слід 

зазначити, що шляхом реорганізації 

Державного агентства з питань 

відновлення Донбасу та Державної 

служби з питань Автономної 

республіки Крим та міста 

Севастополя було створено 

Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб. Питання 

діяльності Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб були 

ухвалені відповідною Постановою 

Кабінету Міністрів України №299 від 

20 квітня 2016 р. Наразі  Міністерство 

налічує лише трьох працівників у 

той час, як передбачено штат у 

кількості 105 осіб. Тому залишається 

сподівання, що після комплектації 

цього органу виконавчої влади, 

питання кримських татар та 

окупованих територій України 

будуть вирішуватися більш 

ефективно.  
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