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ludzmi oraz wolnosc slowa, sumienia і przekonan. Tolerancja jest harmonic w roznorodnosc 
Stanowi nie tylko moralny obowi^zek, lecz rowniez prawny і polityczny wymog. Tolerancjif 
wartosc, ktora jest podstaw^ pokoju - pozwala zast^pic kultur? wojny kultur^ pokoju. W prak 
tolerancja oznacza, ze kazdy ma wolny wybor przekonan і akceptuje fakt, ze inni korzystaj§ z I 
samej swobody»[8, Art. 1]. 

Wladyslaw Bartoszewski powiedzial, ze nie jest mozliwy dialog, a tym bardziej porozumie 
mi^dzy ludzmi, wyznawcami roznych religii, roznego pochodzenia etnicznego czy obyczajow I 
obustronnej tolerancji. 

W praktyce tolerancja jest swiadom^ zgod^ na wyrazanie przez innych ludzi przekonan, co< 
ktorych my mamy inne zdanie. Otwartosc na rozmow? z wyrzeczeniem si? srodkow przymusui 
wymuszania swoich racji. 

Trzeba pami^tac, ze tolerancja і nietolerancja sq postawami wyznaczonymi, ustalonymH 
zalozonymi przez srodowisko czy dan^ spolecznosc, do ktorej przynalezymy. Raz uksztaltowa 
postawa nietolerancji jest bardzo trudna і opoma na zmiany. Trzeba swiadomie podejmowac prob 
uczenia si§ tolerancji. 

Dzi^ki tolerancji mozliwa jest odmiennosc, со sprawia, ze tolerancja staje si? koniecznosrif 
Jak pisal John Locke „Rozum jest tym prawem, ktore poucza ludzi, ze skoro wszyscy s^ rownil 
niezalezni, zaden nie powinien szkodzic drugiemu, jezeli idzie о jego zycie, zdrowie, wolnosc? 
mienie"[9, s. 1]. Trzeba miec nadziej?, ze moze kiedys wszyscy na swiecie zechcq zrozumiecl 
prawd? poniewaz nie ma mozliwosci norm^ prawny nikogo zmusic do tolerancji. Jedynie poprze 
edukacj? і wychowanie w duchu poszanowania kazdego czlowieka. 

Literatura 
1. http : //www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_122_01.PDF 
2. http : // ask.fm/MichaelNeverDieJackson/answer/108960902883 
3. Bobko A., Tolerancja a wolnosc, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. -s . 15. 
4. Szacki J., Historia mysli socjologicznej, Warszawa 2002. - s. 27. 
5. Stecko J., Kultura zaufania jako fundament spolecznego zycia etycznego [w:] Zaufaniew| 

zyciu publicznym, (red.) W. Zuziak, J. Mysona Byrska, Krakow, 2014. - s. 1. 
6. Milada H., О dialogu cywilizacji czyli о potrzebie akceptowania innych, Warszawa 2004.-j 

s. 104. 
7. http : //jagiellonski24.pl/2013/ll/27/musialek-o-absolutyzacji-wolnosci-i-tolerancji/ 
8. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka. - Art. 1 
9.http : // 

loonz.lbl.pl/unesco/new/index.php?option=com_content&view=article&id=75:tolerancja-na-co-
dzie&catid=3 8: artykuy&Itemid=48 

Микола Стадник (Київ, Україна)} 
ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
У всьому світі, один із кожних 122 людей сьогодні є або біженцем, переміщеним! 

всередині країни, або шукачем притулку. Якби ці люди складали населення країни, то вона| 
посіла б 24-е місце в світі за кількістю населення. Щорічна доповідь Управління Верховного s 
комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) про глобальні тенденції «Світ у війні», І 
опублікована у червні 2015 року, повідомляє, що показники переміщень у всьому світі були; 
найвищими за всю історію. У ній говориться, що число людей, насильно переміщених в кінці 
2014 року зросла до приголомшуючих 59,5 мільйонів в порівнянні з 51,2 мільйонами роком ) 
раніше і 37,5 мільйонів десять років тому. Збільшення представляє найбільший стрибок, коли-
небудь бачений протягом одного року. Крім того, йдеться в доповіді, ситуація, швидше за все, 
погіршиться ще більше [1]. Через величезний дефіцит фінансування та великі прогалини у ; 
глобальному порядку для захисту жертв війни, люди, що потребують співчуття, допомоги та 
притулку відчувають себе покинутими. У столітті небаченого масового переміщення, необхідна 
безпрецедентна гуманітарна допомога і відновлення глобальної зобов'язання до толерантності 
та захисту людей, що рятуються від конфліктів і переслідувань. 
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Станом на червень 2015 року в Україні трохи більше одного мільйона трьохсот тисяч 
осіб зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. За останніми підрахунками ООН, 
Україна займає 9 місце за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі та кількість 
переселенців у країні продовжує збільшуватися. Потреба в гуманітарній допомозі 
переміщеним особам щодень зростає. Для забезпечення цієї вразливої категорії населення 
медичними препаратами, харчами та житлом ООН надала Україні 26 мільйонів євро [2]. 
Окрім того, за підтримки ООН запускається інформаційна кампанія, що направлена на 
підвищення рівня толерантності до внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Важливим є чітке використання термінів «біженці» та «внутрішньо переміщені особи» в 
українському публічному дискурсі. Необхідно усвідомити вагому різницю між цими двома 
категоріями осіб. Біженці - це іноземці, які перетинають кордон іншої держави, рятуючись 
від страхіть війни тощо. Внутрішньо переміщена особа (ВПО) в Україні - «громадянин 
України, який постійно проживає на території України, якого змусили або який самостійно 
покинув своє місце проживання, у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру» [3]. 

Міжнародні стандарти кажуть про те, що внутрішньо переміщені особи можуть 
з'явитися не лише під час бойових дій чи війни, а й за умови стихійного лиха чи 
антропогенної катастрофи. ВПО -особи, які були змушені рятуватися втечею або покинути 
свої будинки, або інші місця проживання, через або для того, щоб уникнути наслідків 
збройного конфлікту, ситуації загального насильства, порушень прав людини або стихійних 
лих/техногенних катастроф, і які не перетнули міжнародно-визнаний державний кордон 
України" (з принципів УВКБ ООН). Тобто щоб ефективно допомагати на державному рівні 
внутрішньо переміщеним особам, не треба чекати оголошення воєнного стану. 

На даний момент маємо наступні «сильні сторони» державних зусиль в напрямку 
соціального захисту переселенців : прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб»; створено нові структури : Міжвідомчий координаційний 
штаб з питань ВПО; Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя та тимчасово переміщених осіб. Але залишається певна кількість не вирішених 
проблем, зокрема відсутність достовірної інформації та, як наслідок, неможливість спланувати 
фінансові та інші ресурси; нестача фінансування (система освіти, медицини, соціального 
забезпечення нині вирішують проблеми за рахунок власних резервів (ущільнення груп і класів, 
додаткові парти, ліжка), проживання ВПО у санаторіях та інших закладах здійснюється де-факто 
за рахунок власника приміщення, на ньому ж - комунальні платежі. За оцінками Міністерства 
регіонального розвитку, на забезпечення потреб переселенців необхідно приблизно 207 млн. 
дол. США, зокрема 79,5 млн. дол. США на компенсацію оренди житла (при тому, що легальний 
ринок оренди житла знаходиться в зародковому стані) та 94,5 млн. дол. США на будівництво 
містечок для переселенців з Донбасу [4]. 

Перешкодами (загрозами) на шляху вирішення проблем соціального захисту ВПО є: 
ускладненнярозміщення ВПО в регіонах, які прийняли на себе найбільше навантаження 
(Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Київській областях); обмеженіможливості 
для задоволення соціальних потреб ВПО у місцях тимчасового розміщення; загостренняситуації 
на ринку праці. У найбільш складній ситуації опинилися області, найближчі до зони проведення 
АТО, мешканці яких не мають право на статус ВПО, але стикаються з аналогічними 
проблемами. Звісно, допомагають недержавні організації, зокрема волонтери і просто небайдужі 
українці, але коштів вочевидь не вистачає. Найбільш витратними статтями допомоги є 
облаштування житла й надання медичних послуг, у т.ч. безкоштовні ліки [5]. 

Громадська ініціатива KpHMSOS презентувала результати масштабного 5-місячного 
дослідження, завданням якого було дослідити стосунки між місцевими громадами і 
переселенцями в найбільших містах України. Дослідження продемонструвало, що найбільш 
позитивно питання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) висвітлюють харківські медіа - 84 % із 
загальної кількості ЗМІ в регіоні. Негативне ж ставлення стосовно переселенців спостерігається 
в київських ЗМІ- 11%. Моніторинг показав, що сприйняття переселенців місцевою громадою 
змінювалося залежно від фаз загострення конфлікту. Так, одразу після анексії Криму та з 
початком бойових дій на Сході країни переселенців сприймали позитивно майже по всій 
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території України. Але вже в липні-серпні 2014 року більшість ВПО зіткнули 
дискримінацією у багатьох питаннях : пошуку роботи, житла тощо. Наприклад, 80% ог 
ріелторів засвідчили упередженість в питаннях винаймання житла переселенцями. Моніто 
також підтвердив наявність у суспільстві численних стереотипів щодо переселенців [6]. 

Вирішуючи проблеми ВПО доцільно скористатися досвідом інших країн щ 
зустрічалися з подібною проблемою, зокрема: 

1. Післявоєнним спадком у Хорватії залишилися чотири потужні центри робо 
переселенцями, які були створені спільно державним та громадським сектором. Хор" 
успішно впоралася з викликами свого часу під час військових дій і на сьогодні уже т 
прийняла більше 70 000 переселенців з України. Проте найбільша допомога, яку 
організовує- психологічна. Ця допомога полягає у врегулюванні внутрішніх конф ' 
серед переселенців, адаптації їх до громади та місцевої громади до них, у пошуку роб 
переходу на самозабезпечення. 

2. Проте більш наближеним до українських реалій може бути досвід країн КОЛИШЕ 

СРСР. Так, воєнні дії у Нагірному Карабаху спричинили вимушені переселенн 
Азербайджані ще в останні роки існування СРСР. Вимушеними переселенцями стали 
тис. осіб, а на кінець 1993 p., коли наступ вірменських військ продовжився, потік вимуше 
переселенців становив 778,5 тис., що призвело до гуманітарної кризи в країні. Пробл 
внутрішніх переміщених осіб завжди були для уряду Азербайджану пріоритетню, 
можливості їх розв'язання забезпечувалися економічним зростанням, доходами від прод 
нафти. Проте, в цій країні і через багато років після переміщення ВПО мають тимчас 
статус. Крім небезпеки «розморожування» «замороженого» конфлікту, це обумов 
залежність ВПО від держави, створює напругу між ними та корінним населенням. 

Отже й нам треба пам'ятати, що наслідки гуманітарної кризи у східній частині Донецьк 
Луганської областей, не можливо подолати в короткостроковій перспективі - навпаки, існ 
високі ризики набуття конфліктом довготривалих або навіть хронічних форм. Знадоб: 
достатньо тривалий час і вагомі ресурси для первинної розбудови територій, відновлення б" 
життєдіяльності населення в умовах мирного часу. Тому облаштування вимушених пересел 
має бути розрахованим на тривалий період. Необхідно забезпечити базові потреби переселе: 
житлі, первинній медичній і психологічній допомозі, сприяти їх працевлаштуванню й інтегр 
громади в місцях нового проживання, забезпечити їх термінову зайнятість 

Розглянемо причини вимушеного переселення з Криму та окупованих териг 
Донецької та Луганської областей України. Перша група причин пов'язана з політе 
ситуацією та страхом ймовірного початку військових дій у зв'язку з анексією Криму з: 
Російської Федерації. Друга група причин пов'язана з політичними поглядами та поча 
переслідувань за цією ознакою, а також за ознаками мови і національності. Третя 
причин (з'явилась останньою) пов'язана з економічними перевагами - можливі 
працювати в України, а не на територіях, що не визнані у світі. 

Зрозуміло, що всім цим людям, які залишили домівки та рідну землю, роботу, роди 
друзів (близький соціум) необхідне толерантне ставлення суспільства та його допомога 
адаптації до нових умов життя. Мова йде як про психологічну адаптацію (опрацюв 
важких стресових станів; допомога у сприйнятті змін і поверненні до життя; допомо-

асиміляції та інтеграції отриманого досвіду і створенні нових життєвих перспектив), г 
про соціальну адаптацію (допомога тимчасовим переселенцям в адаптації до но~ 
середовища (місця переїзду). 

Результати оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні показали, 
першочерговими потребами цієї категорії осіб є: фінансова (працевлаштув 
гуманітарна (харчування і одяг), житлова (постійне або тимчасове проживання) та ме 
допомога. Три потреби (фінансова, гуманітарна та житлова) відповідають основ 
економічним потребам даної цільової уразливої групи. 

Починаючи з осені 2014 року, Агентство ООН у справах біженців отримує інформ 
від своїх виконавчих партнерів про зростання кількості випадків дискримінації переселе 
які приїхали, в основному, зі сходу України. Зокрема, сім'ї переселенців зіштовхуютьс 
такими проблемами [7] : неможливість зняти житло; небажання роботодавців приймати В 
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на роботу; глузування з боку дітей у школах; обмеження у праві на свободу пересування; 
загроза возз'єднання сімей; нерівні можливості в отриманні соціальної допомоги, тощо. 

Проте, світовий досвіт стверджує, що існує велика кількість людей, які завдяки 
переосмисленню своїх страждань змогли перетворити трагічний досвід на позитивні зміни, 
знайти нові сили та відчути потяг до прогресивного розвитку. Приклад таких випадків 
забезпечує доказовий базис для «стирання» травматичних переживань, тобто травма від 
переселення в таких випадках розглядається як категорія, що слугує очищенню від 
попередніх життєвих пріоритетів та забезпечує «чистий аркуш» для початку нового життя. 
Варто зазначити, що позитивний розвиток, «розвиток, активований лихом», має тривалу 
історію дослідження, яку започаткували ще філософи і письменники давніх часів. В 
психології ці ідеї доповнили теорію травми досить пізно (переважно роботами К. Юнга та В. 
Франкла). В. Франкл на власному досвіді в'язня концтабору часів Другої світової війни 
продемонстрував всьому світу, як можна трансформувати свої страждання, надаючи їм сенс. 
Як свідчать дані літератури, останнім часом у дослідженнях теорії і практики травми ці ідеї 
починають переважати [8,9]. У запропонованій концепції розвитку саме це досягнення 
певної межі і є точкою відліку для виникнення нових цінностей, ідеалів, нових горизонтів. 
Виникають нові уявлення про себе, свої стосунки та мету в житті. Загальна сума нового 
сприйняття та досвіду людини породжує новий спосіб розуміння. 

Разом з тим масштабна вимушена внутрішня міграція населення має значний позитивний 
потенціал соціально-економічного та гуманітарного розвитку України у середньо- і 
довгостроковій перспективі, пов'язаний зі структурними зрушеннями в економіці, зміною 
схем розселення та розвитком інфраструктури, формуванням якісно нового людського 
потенціалу, соціальною, культурною та національною інтеграцією українського суспільства. 
^Досягнення цих цілей загалом відповідає обраній траєкторії європейської інтеграції, що 
[визначена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
І Отже, подолання негативних наслідків та реалізація позитивного потенціалу вимушеної 
^внутрішньої міграції населення вимагає концентрації всіх національних ресурсів та 
міжнародної донорської допомоги для забезпечення досягнення заявленої Україною амбітної 
вмети щодо досягнення до 2020 року відповідності критеріям для подання заявки на членство 
Ь ЄС. Особливе місце у гармонізації інтересів ВПО належить утвердженню концепту 
•етичного і толерантного співіснування громадян України. Уряд України вживає окремих 
Ійходів щодо вирішення проблем вимушено переміщених осіб, багато зусиль докладають 
•Міжнародні організації, волонтери, благодійні організації та окремі громадяни, 
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