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АНоТАція: 
Практичний посібник «Чи бачили ви Буратіно?» 
є фінальною публікацію в рамках проекту 
«Сприяння діалогу та примиренню в регіонах 
України» та включає в себе аналітичний звіт 
за результатами дослідження стереотипів 
стосовно внутрішньо переміщених осіб в 
Україні та приклади хороших практик роботи 
з переселенцями і приймаючими громадами, 
базовані на локальному досвіді низових 
громадських організацій та ініціативних груп. 

Практичний посібник «Чи бачили ви Буратіно?» 
розрахований на громадських активістів, що 
працюють з внутрішньо переміщеними особами 
в Україні, та виданий за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Погляди авторів не обов’язково збігаються з 
офіційною позицією уряду США.

Summary:
Practical guide “Have you seen Buratino?” is the final 
publication within the project “Promoting dialogue 
and reconciliation in the regions of Ukraine”, and it 
includes an analytical report on the results of the 
research of stereotypes about internally displaced 
persons in Ukraine and examples of good practices 
of working with displaced persons and the hosting 
communities on the basis of the local experience of 
local NGOs and initiative groups. 

Practical guide “Have you seen Buratino” is aimed 
at civil activists who work with internally displaced 
persons in Ukraine and its publication is supported 
by the National Endowment for Democracy and 
Democracy grants program of the US Embassy in 
Ukraine. The opinions of the authors do not  
necessarily reflect the official position of the US 
Government.
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Про НАзву: 

В Мелітополі під час одного з заходів в рамках польового 
дослідження несподівано пролунало наївне дитяче 
запитання: «Чи бачили ви Буратіно?». Запитання було 
адресоване переселенцям з Донбасу й викликало сміх 
й легке нерозуміння у присутніх на заході громадських 
діячів та волонтерів, менеджерів культури та педагогів, 
студентів та журналістів, науковців та чиновників. 
Це питання було сформульовано одинадцятирічною 
дитиною та значно відрізнялося від усіх інших, що були 
адресовані переселенцям й нерідко містили потаємні 
стереотипи та упереджене ставлення до людей, що 
вимушено тікали від обстрілів та вибухів й шукали 
притулок в невідомих до цього містах.

Тоді мати дитини, що поставила запитання, піднялася 
й спробувала пояснити: ми живемо в Мелітополі, який 
знаходиться за сотню кілометрів від охопленого війною 
Донбасу та анексованого Криму. Тому моя дитина 
хоче знати, чи бачили ви установку залпового вогню 
«Буратіно», чому у неї така дивна назва і як можна від неї 
рятуватися?

І в залі запала тиша...

зМіСТ: 

i. століття вигнання: історичний аспект 
вимушеного переселення в Україні
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ii. Польове дослідження стереотипів стосовно 
внутрішньо переміщених осіб
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iii. Моніторинг регіональних зМІ щодо стереотипів 
про внутрішньо переміщених осіб
Світлана Ославська....................................................................................18

iv. Практики роботи з внутрішньо переміщеними 
особами і приймаючими громадами, базовані на 
локальному досвіді низових громадських 
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•	 Матеріали польового дослідження стереотипів 

про ВПО в десяти містах України.................................................34
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стереотипів про ВПО..........................................................................40

abouT The TiTLe 
(iNSTead of The iNTroducTioN)

Buratino is the main character of the book The Golden Key, or the Adven-
tures of Buratino (1936) by Aleksey Nikolayevich Tolstoy, based on the 
1883 novel The Adventures of Pinocchio by Carlo Collodi. The book was 
published in 1936, and Buratino quickly became hugely popular among 
children in the Soviet Union, and remains so to this day. The story has been 
made into several films, including in 1959 and in 1975.

In Melitopol during one of the events within the field research, suddenly 
we heard a naive child’s question: “Have you seen Buratino?” The question 
was addressed to displaced persons from Donbass and it caused a slight 
misunderstanding among the civil activists and volunteers, managers 
of culture and educators, students and journalists, scholars and officials 
present at the event. This question was formulated by an 11-year-old child 
and it significantly differed from all the other questions addressed to the 
displaced persons, which frequently contained hidden stereotypes and 
prejudiced attitude to the people, who were forced to flee from shelling 
and explosions and were looking for shelter in places which had been 
unfamiliar to them earlier.

Then the mother of the child who had asked the question rose and tried to 
explain: we live in Melitopol, which is a hundred kilometres from the war-
torn Donbass and annexed Crimea. That is why my child wants to know if 
you have seen the artillery rocket launching system “Buratino”, why it has 
such a strange name and how can you save yourself from it.

And then everything fell silent.
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ВсеУкРАїНськА АкцІЯ дО дНЯ МИРУ



дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ В дНеПРОПеТРОВськУ

жИВА БІБЛІОТекА В ІВАНО-ФРАНкІВськУ



i. СТоЛіТТя вигНАННя: іСТоричНий  
АСПеКТ виМушеНого ПереСеЛеННя 
в уКрАїНі
(Костянтин Скоркін)

Політики,управлінці, журналісти та пересічні мешканці 
України досить негативно сприйняли переміщення 1,5 
мільйона своїх співгромадян з окупованих районів Донбасу. Що 
саме відбувається останні роки й кому потрібно переміщення 
великої маси населення, спробував пояснити письменник 
та історик Костянтин Скоркін в своєму огляді «Століття 
вигнання». Можливо, після ознайомлення з цим розділом вам 
буде трохи легше зв’язати останні трагічні події з історією 
українського народу та дізнатися, чому саме під час гібридної 
війни на Донбасі велися масовані обстріли жилих районів, 
людей іншої думки кидали в підвали на довгі місяці, а до 
полонених застосовували тортури, несумісні з життям.

Сьогодні слово «вимушені переселенці» щільно увійшло в 
український медійний словник і повсякденну мову жителів 
України. Цим терміном маркують внутрішньо переміщених осіб 
з охопленого війною Донбасу та анексованого Криму.

Перші струмочки «емігрантів у своїй країні» потягнулися з 
Криму та Донбасу навесні 2014 року, з початком переходу 
дій проросійських сепаратистів у агресивну фазу, з перших 
захоплень ними заручників. Ця хвиля переселенців була 
ідейною і політизованою. З початком повномасштабних 
бойових дій на Сході України влітку 2014 з Донбасу хлинули 
потоки пересічних мешканців, що рятувалися від вибухів та 
обстрілів. Так, за період весни 2014 – осені 2015 територію 
бойових дій покинуло близько 1,5 мільйона людей.

Сучасне вимушене переселення українців в межах своєї країни 
(як і за її межі) працює на знищення різноманіття, характерного 
для Сходу України. Під гаслом «боротьби з агресивним 
націоналізмом» сепаратистські ватажки сприяють спрощенню 
і примітивізації структури населення, викидаючи з неї всі 
незрозумілі і потенційно нелояльні елементи.

Ці трагічні події сучасності добре перегукуються з перипетіями 
української історії ХХ століття, що стало для нашої країни 
справжнім століттям вигнань.

Українці завжди були мобільною нацією, свідченням 
чому є колонії українських переселенців від Австралії до 
російського Далекого Сходу. Однак минуле століття додало 
до цих добровільних емігрантів, які й досі покидають рідну 
батьківщину в пошуках кращої долі, ще й переселенців 
вимушених, жертв війн та соціальних катаклізмів.

Епоха модерну, що породила концепцію тотальної 
війни, породила і відродження принципу колективної 
відповідальності народів, відкривши дорогу геноциду, 
депортаціям та етнічним чисткам. Європейська цивілізація 
зробила дивовижний кульбіт з епохи науково-технічного 
прогресу в часи царя Ассирії Синнахериба, який любив 
обтягувати стіни поверженого міста шкірою ворогів.

Перша хвиля насильницького і вимушеного переселення 
торкнулася українців у роки Першої світової війни. Після 
окупації Галичини і Буковини (входили до складу Австро-
Угорської імперії) російськими військами у вересні 1914 
року почалися переслідування проукраїнськи налаштованої 
частини населення, греко-католицького духовенства, 
опозиційної української інтелігенції та євреїв. У 1914-15 роках з 

i. a ceNTury of exiLe: The hiSToricaL  
aSpecTS of iNvoLuNTary reSeTTLemeNT iN 
ukraiNe
(Konstantin Skorkin)

Politicians, state officials, journalists and ordinary citizens of 
Ukraine were rather negative in their attitude towards the reset-
tlement of 1.5 million fellow citizens from the occupied regions 
of Donbass. Writer and historian Kostiantyn Skorkin attempts to 
explain in his overview “A century of exile” what exactly has been 
happening in the last few years and who needs the resettlement 
of a significant mass of population. Perhaps after reading this 
chapter you will find it a bit easier to relate the latest tragic events 
with the history of the Ukrainian people and to know why during 
the hybrid war in Donbass there was massive shelling of residen-
tial areas, the dissentients were thrown into basements for many 
months, and prisoners were tortured to death.

Today the phrase “displaced persons” has become deeply rooted 
both in the Ukrainian media vocabulary and the Ukrainians’ every-
day language. This term describes the status of the internally dis-
placed persons from the war-torn Donbass and annexed Crimea.

The first harbingers of “emigrants in their own country” from 
Crimea and Donbass can be traced to the spring of 2014, when the 
actions of pro-Russian separatists became more aggressive, and 
including acts of hostage-taking. This wave of displaced persons 
was ideological and politicized. When full-scale warfare began in 
the east of Ukraine in the summer of 2014, ordinary residents sav-
ing their lives from explosions and shelling poured from Donbass. 
Thus in the period from spring 2014 until fall 2015 about 1.5 mil-
lion people fled the war-torn regions.

Current involuntary resettlement of Ukrainians within their country 
(as well as abroad) is working towards the aim of destroying the 
diversity of eastern Ukraine. Under the slogan of “crackdown on the 
aggressive nationalism” separatist warlords contribute to the reduc-
tion and primitivization of the population structure by getting rid of 
all incomprehensible and potentially disloyal elements.

These modern tragic events echo the twists and turns of the twen-
tieth-century Ukrainian history, which for our country symbolizes a 
century of exile.

Ukrainians have always been a mobile nation, as shown by the 
presence of Ukrainian diaspora from Australia to the Russian Far 
East. Yet the twentieth-century voluntary migrants, and those 
who today leave their country in search of a better life, have been 
supplemented by involuntary migrants, who are the victims of war 
and social upheaval.

The period of modernism, which brought about the concept of 
total war, also revived the principle of collective responsibility of 
nations, paving the way for genocide, deportations and ethnic 
cleansings.  European civilization made a remarkable somersault 
from the epoch of scientific and technological progress to the 
times of the Assyrian King Sennacherib, who liked to strap the 
walls of defeated cities with the skin of his enemies.

The first wave of forced and involuntary resettlement was 
encountered by Ukrainians in the years of World War I. After 
Galicia and Bukovina (which were parts of the Austro-Hungar-
ian Empire) were occupied by Russian troops in September 
1914, there were persecutions of the Ukrainophile population, 
the Greek-Catholic clergy, the opposing Ukrainian intelligent-
sia and the Jews. In 1914-15 about two thousand people were 
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Західної України було вислано близько 2 тисяч осіб, серед них 
греко-католицького митрополита Андрея Шептицького.

Відступ російських військ з Галичини в 1915 році 
супроводжувався масовою депортацією місцевого населення. 
Російські військові прагнули зірвати мобілізацію в австро-
угорську армію. Всього було вислано близько 100 000 осіб 
(багато хто прагнув й сам виїхати, побоюючись помсти з боку 
австрійців).

Паралельно австрійці піддали репресіям місцевих русофілів, 
які співпрацювали з російською адміністрацією. В австрійських 
таборах Талергоф та Терезин опинилися близько 20 000 
українців, підозрюваних в нелояльності. Жахливі умови 
утримання в таборах і жорстокість поводження з ув’язненими 
призвели до їх масової смертності. 3800 в’язнів було страчено 
тільки за першу половину 1915 року.

Жорстоким репресіям піддалися німецькі колоністи, які 
проживали на Волині. Влітку 1915 Російську імперію охопила 
шовіністична «боротьба з німецьким засиллям», через яку 
з Волині в тилові губернії були вислані 200 000 осіб. Уряд 
прагнув стерти саму пам’ять про етнічне різноманіття, міняючи 
німецькі назви хуторів на російські.

Саме в роки Першої світової війни були оформлені контури 
переміщення величезних мас людей з політичною і військовою 
метою, застосування практики репресій до цілих народів. У 
Російській імперії для її ідеологічного обґрунтування була 
розроблена теорія «військової статистики», згідно з якою 
ідеальним середовищем для бойових дій є етнічно однорідне 
населення, що говорить однією мовою. Заради цієї мети 
держава отримує «право на депортацію». Паралельно німецькі 
військові теоретики розробили концепцію «тоталкріг \ 
тотальної війни», що розглядає нації в контексті їх колективної 
відповідальності. Розквіту ці практики досягли в епоху 
тоталітарних режимів у 30-50-х роках.

Масова депортація жителів України проходила і в часи 
сталінізму. Спочатку це були депортації за класовою 
ознакою – в першій половині 30-х років до Сибіру і 
на Далекий Схід висилалися так звані розкуркулені – 
противники аграрної політики більшовиків, створення 
колгоспів, просто заможні селяни, а також численні жертви 
доносів сусідів. Всього з території України було вислано 
близько 300 000 осіб.

У 1934 в Україні були ліквідовані національні польські та 
німецькі райони, а в 1936-37 на їх жителів обрушилися репресії, 
багатьох німців і поляків радянська влада розглядала як 
потенційну «п’яту колону», яка перейде на бік ворога в разі 
війни СРСР з Німеччиною чи Польщею. Всього за часи етнічних 
чисток з України було виселено 70 000 чоловік.

Новий раунд масових примусових переселень на території 
України розпочався в 1939 році, з початком Другої світової 
війни. Після заняття Західної України в результаті секретної 
угоди СРСР з нацистською Німеччиною про розподіл сфер 
впливу в Східній Європі («пакт Молотова-Ріббентропа») 
радянська влада приступила до депортацій небажаного 
елементу. У 1940 році репресії обрушилися на польських 
колоністів Галичини та Волині, всього було вислано в Сибір 
і Казахстан 90 000 осіб. У першій половині 1941 аналогічна 
депортація виявилася спрямованою на українців – заможних 
селян, інтелігенцію, священиків і активістів некомуністичних 
партій, а також членів їх сімей. Всього у віддалені райони 
Сибіру і Казахстану було вислано близько 9000 чоловік.

displaced from Western Ukraine, including the Metropolitan 
Archbishop Andrey Sheptytsky.

The retreat of the Russian troops from Galicia in 1915 came with a 
massive deportation of the local population. The Russian military 
were aiming at disrupting conscription into the Austro-Hungarian 
army. Overall about 100 000 persons were deported or volun-
teered to leave, fearing revenge from the Austrians.

At the same time the Austrians persecuted those members of 
the local Ukrainian populace who had Russophile sentiments 
and collaborated with the Russian administration. About 20 000 
Ukrainians suspected of disloyalty ended up in Austrian intern-
ment camps of Talerhof and Terezin. The inhumane conditions 
in the camps and the cruel treatment of the prisoners resulted in 
extensive fatalities. 3800 prisoners were executed in the first half 
of 1915 alone.

The German colonists residing in Volhynia were also ruthlessly perse-
cuted. In the summer of 1915 the Russian Empire was overcome by the 
chauvinistic “crackdown on German dominance”, as a result of which 
200 000 persons were deported to the rearward provinces. The gov-
ernment was attempting to erase the very memory of ethnic diversity 
by changing German names of hamlets into Russian.

It was in the years of World War I that the contours of resettling 
vast masses of people for political and military purposes and the 
employment of persecution practices towards particular nations 
were formed. In the Russian Empire a theory of “military statistics” 
was developed for the ideological justification of mass resettlement. 
According to this theory, the ideal environment for warfare was 
an ethnically homogeneous populace speaking one language. In 
order to achieve this goal the state gets the “right to deportation”. 
Simultaneously German military theorists developed the concept of 
“der totale Krieg/total war”, which regards nations in the context of 
their collective responsibility. These practices reached their peak in 
the era of totalitarian regimes from the 1930s to the 1950s.

Massive deportation of Ukrainians also occurred under Stalin’s rule. 
At first these deportations were conducted according to the class 
position – the so-called dispossessed opponents (the kulaks) of the 
Bolsheviks’ agrarian politics, along with the creation of collective 
farms numerous victims denounced by the neighbours were reset-
tled to Siberia and the Russia’s far east in the first half of the 1930s. 
In total about 300 000 people were resettled from the territory of 
Ukraine.

In 1934 the national Polish and German districts were eliminated 
in Ukraine, and in 1936-37 their inhabitants were persecuted, since 
a lot of Poles and Germans were considered by the Soviet authori-
ties as a potential “fifth column”, which would switch sides in the 
case of the USSR entering into a war against Germany or Poland. 
Overall 70 000 people were displaced during the times of ethnic 
cleansings in Ukraine.

A new period of massive involuntary resettlements in the territory 
of Ukraine started in 1939, when World War II broke out. After the 
occupation of Western Ukraine, which was the result of a secret 
agreement of the USSR with Nazi Germany about the distribution 
of spheres of influence in Eastern Europe (“the Molotov-Ribbentrop 
Pact”), the Soviet authorities started to displace the undesirable 
members of society. In 1940 persecutions befell the Polish colonists 
of Galicia and Volhynia, in total 90 000 people were resettled to Sibe-
ria and Kazakhstan. In the first half of 1941 the same deportation 
was directed at the Ukrainians, wealthy peasants,  
the intelligentsia, the clergy and the activists of non-communist par-
ties, and also members of their families. In total about 9000 people 
were resettled to the remote areas of Siberia and Kazakhstan.
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Масові примусові переміщення великої кількості українців 
та інших народів, що населяли територію України, 
обрушилися на мешканців територій, які повернулися 
під контроль радянського комуністичного уряду після 
звільнення цих територій від нацистів. Депортації і 
переселення проводилися за трьома напрямками: 1) 
обмін населенням з Польщею для створення моноетнічних 
спільнот та припинення міжнаціонального насильства, яке 
розквітло в роки війни; 2) боротьба з соціальною базою 
українських націоналістів (ОУН-УПА), що пішли в підпілля 
(заможні селяни, священики, національна інтелігенція); 
3) висилка супротивників колективізації сільського 
господарства.

Незабаром після звільнення України від фашистів в 1944 році 
радянська влада організувала висилку понад 36 000 осіб – з 
числа потенційно нелояльних елементів. У 1947 році в ході 
операції «Захід» радянські окупаційні власті вислали до Сибіру та 
Казахстану 25 000 членів сімей активних учасників УПА. У рамках 
боротьби з партизанами-бандерівцями радянськими властями в 
цілому до 1952 року було вислано 193 000 осіб із Західної України. 
Депортованих поміщали в спецпоселеннях, спочатку на 5 років, 
але в 1950 році заслання продовжили на невизначений термін. 
Понад 15 000 оунівців намагалися втекти з місця заслання, проте 
більшість з них знову схопили. Вважається, що приблизно 10% 
депортованих померло через важкі умови життя у засланні.

Також післявоєнна радянізація зачепила етнічні та релігійні 
меншини України – в 1944 році були остаточно виселені 
німецькі колоністи та їхні нащадки, у тому ж році були 
масово депортовані з Причорномор’я греки, в 1949 і 1951 
роках з Буковини і Одещини були вислані румуни. Масове 
переміщення торкнулося і «свідків Єгови».

Обмін населенням між Польщею та Радянською Україною 
ставив за мету створення моноетнічних спільнот, в рамках 
цього обміну населенням в 1945-46 роках з Польщі в УРСР було 
виселено 482 000 українців. Їм треба було заново влаштовувати 
своє життя в радянських реаліях, в ході переселення люди 
залишилися без будинків і майна, а радянські органи влади не 
прагнули допомагати вимушеним переселенцям, багато з них 
потрапляли на приціл органів держбезпеки.

Паралельно в 1944-47 роках Радянську Україну покинули  
1,4 мільйона поляків. Незважаючи на більш лояльне ставлення 
до переселенців польських властей, депортація стала шоком 
для багатьох поляків, насамперед мешканців Львова, які 
відчайдушно чинили їй спротив, оскільки «обмін населенням» 
ставив хрест на польській ідентичності міста, характерній для 
міжвоєнного часу.

В ході т. зв. операції «Вісла» примусово переселили українців, 
що залишилися в Польщі. Польський уряд прагнув розмити 
українську меншину, розселивши українців у західних районах 
Польщі, так званих «повернутих землях», що відійшли від 
нацистської Німеччини після завершення війни. Приводом 
для проведення операції стало вбивство польського генерала 
Кароля Сверчевського бойовиками УПА. За час проведення 
операції в 1947 році зі своїх обжитих місць були вигнані 
140 000 осіб. Переселенцям дозволяли взяти з собою лише 
частину рухомого майна. На новому місці їм, як правило, 
відводили зруйновані і розграбовані будинки виселених з 
нових польських земель німців. Переселенців прагнули селити 
дисперсно, щоб вони перемішувалися і асимілювалися з 
польським населенням.

Massive involuntary resettlements of vast numbers of Ukrainians 
and other nationalities inhabiting the territory of Ukraine befell 
the residents of the territories, which had just returned under the 
control of the Soviet communist government after these territories 
had been liberated from the Nazis. There were three directions of 
deportations and resettlements – 1) the exchange of population 
with Poland in order to create mono-ethnic communities to stop 
the inter-ethnic violence which abounded during the war;  
2) crackdown on the social basis of the Ukrainian nationalists 
(OUN-UPA – Organization of Ukrainian Nationalists – Ukrainian In-
surgent Army), who went underground (wealthy peasants, priests, 
national intelligentsia); 3) exile of the opponents of the collectivi-
zation of agriculture.

Soon after the liberation of Ukraine from the Nazis in 1944, the 
Soviet authorities organized the deportation of more than 36 
000 persons amongst the potentially disloyal citizens. In 1947 
within the operation “The West” the Soviet occupation authori-
ties resettled 25 000 family members of active UPA participants to 
Siberia and Kazakhstan. Overall up to 1952, 193 000 persons were 
displaced from Western Ukraine amid crackdown on the Ukrainian 
nationalist guerillas. The deported were settled in special settle-
ments for five years initially, but in 1950 the exile was extended 
for an unidentified period. More than 15 000 OUN members at-
tempted to flee their exile, but most of them were re-captured. It is 
estimated that about 10% of the deported died because of harsh 
realities of life in the exile.

The post-war enforcement of the Soviet way of life also befell the eth-
nic and religious minorities of Ukraine – in 1944 the German colonists 
and their descendants were definitively deported, in the same year 
the Greeks of the Black Sea region were massively deported, in 1949 
and 1951 the Romanians were deported from Bukovina and Odessa 
region. Massive resettlement also befell Jehovah’s Witnesses. 

The aim of the exchange of population between Poland and Soviet 
Ukraine was to create mono-ethnic communities. This exchange 
in 1945-46 resulted in 482 000 Ukrainians being deported from 
Poland to the Ukrainian SSR. They needed to organize their life in 
the Soviet realities anew, meaning that as a result of the deporta-
tion the people were forced to abandon their accommodation and 
property. The Soviet authorities did not strive to help the involun-
tarily resettled persons, with many of them becoming targets for 
the security services.

Simultaneously, in 1944-47, 1.4 million Poles abandoned Soviet 
Ukraine. Despite the more supportive attitude of the Polish 
authorities to the displaced persons, the deportation came as a 
shock to many Poles, mostly the residents of Lviv, who desperately 
opposed it, since the “exchange of population” was putting an 
end to the Polish identity of the city, which characterized it in the 
period between the two World Wars.

The Ukrainians who remained in Poland were displaced in what 
was known as Operation Vistula. The Polish government was striv-
ing to disperse the Ukrainian minority by resettling the Ukrain-
ians in the Western regions of Poland, known as the Recovered 
Territories, which were acquired from Nazi Germany after the end 
of the war. The pretext for the operation was the assassination of 
the Polish General Karol Świerczewski by UPA insurgents. 140 000 
persons were displaced from their communities during the opera-
tion in 1947. The displaced persons were only allowed to take 
a small part of their movable property. Arriving here ,they were 
usually given battered and devastated houses previously belong-
ing to Germans displaced from the new Polish lands. The displaced 
persons were commonly settled in dispersed communities, so that 
they would mix and assimilate with the Polish population.
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У підсумку, в результаті практики післявоєнних етнічних чисток, 
примусових переміщень величезних мас населення була 
досягнута мета – створення переважно моноетнічних громад. 
Національне і культурне різноманіття, яким відрізнялася 
Україна, було непоправно підірвано. Втративши етнічні і 
культурні меншини, втративши значний відсоток національної 
еліти, українці виявилися безпорадними перед уніфікаторським 
катком радянської системи, яка прагнула зробити з підвладних 
народів безлику сіру масу «радянських людей».

Британський дослідник проблеми вимушеного переселення  
П. Кантрелл писав про те, що в період світових війн депортовані 
особи склали особливий стан: «Це була спільнота людей, які 
втратили (як вони думали, тимчасово) все: житло, власність, 
справу, соціальний статус. Добропорядні і самостійні громадяни 
відразу стали «бродячим елементом», ордою бездомних жебраків, 
повністю і в усьому залежних від держави і приватних ініціатив 
небіженців». На жаль, епоха вимушеного масового переселення 
людей не стала лише сторінкою в підручнику історії. Трагедія 
українських переселенців ХХІ століття показує, що людожерські 
теорії, на які було таким щедрим минуле століття, продовжують 
втілюватися на практиці і в наші дні.

Станом на кінець 2014 року 38 мільйонів людей по всьому 
світу є внутрішньо переміщеними особами. Вони були змушені 
покинути свої домівки через збройні конфлікти та масове 
насильство і жити як внутрішньо переміщені особи в межах 
своїх країн.

11 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами 
протягом 2014 року. Це еквівалентно 30 000 осіб на день. 
Ніколи за останні 10 років кількість вимушених переселенців 
на рік не була такої високою.

Більшість нових внутрішньо переміщених осіб (60%) – це 
результат затяжної кризи в Іраку, Південному Судані, Сирії, 
Демократичній Республіці Конго (ДРК) і Нігерії.

Україна стала єдиною країною в Європі, на Кавказі та в 
Центральній Азії, де конфлікт викликав внутрішнє переміщення 
населення. За даними УВКБ ООН, станом на 31 липня 2015 року 
близько 1 414 800 осіб стали ВПО в Україні.

Eventually, as a result of the practice of post-war ethnic cleansings 
and involuntary resettlements of vast masses of population, the 
aim of creating mainly mono-ethnic communities was achieved. 
The national and cultural diversity distinguishing Ukraine was 
irreversibly erased. Having lost ethnic and cultural minorities and 
also a huge portion of the national elite, the Ukrainians ended 
up being helpless in the face of the homogenizing steamroller of 
the Soviet system, whose purpose was to make a gray impersonal 
mass of “the Soviet people” from the nations under its rule.

The British researcher of the problems of involuntary resettlement 
Peter Gatrell, wrote that the peopled deported in the period of 
World Wars had a special status: “It was a community of people, 
who were stripped (as they thought, temporarily) of everything 
– their houses, their property, their business, their social status. 
Decent and independent citizens suddenly have been turned 
into vagrants, a horde of homeless beggars totally and wholly 
dependent on the official authorities and the private initiatives of 
non-refugees”. Unfortunately the era of involuntary resettlement 
of masses of people remains more than just a page in a history 
textbook. The tragedy of the Ukrainians displaced in the twenty-
first century proves that the predatory theories abundant in the 
previous century are still implemented in reality today.

As of the end of 2014, 38 million people around the world are 
estimated to be internally displaced persons. They were forced to 
leave their homes because of war conflicts and massive massacres, 
and to become internally displaced persons within the borders of 
their native countries.

11 million people became internally displaced persons during 
2014. It is equal to 30 000 people per day. Never in the last 
decade was the number of internally displaced persons per 
year so high.

Most of the recent internally displaced persons (some 60%) are the 
result of the protracted crises in Iraq, South Sudan, Syria, the DR 
Congo, and Nigeria.

Ukraine became the only country in Europe, the Caucasus and 
Central Asia, where the conflict resulted in internal displacement 
of population. According to the data of the UNHCR as of July  
31, 2015 about 1 414 800 people became IDPs in Ukraine.
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дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ В ІВАНО-ФРАНкІВськУ

ІНТеГРАцІйНИй ТАБІР дЛЯ АкТИВІсТІВ В ІВАНО-ФРАНкІВськУ



ПРезеНТАцІї ПРОМІжНИх РезУЛьТАТІВ дОсЛІджеННЯ У кИєВІ



ii. ПоЛьове доСЛіджеННя СТереоТиПів 
СТоСовНо вНуТрішНьо ПереМіщеНих оСіб
Необхідність дослідити найбільш поширені стереотипи 
стосовно внутрішньо переміщених осіб в різних регіонах 
України виникла через перешкоди у роботі інститутів 
громадянського суспільства щодо реінтеграції переселенців 
у нові громади. Панування стереотипів було головним 
викликом для ВПО при орендуванні житла, пошуку роботи та 
налагодженні нових зв’язків.

З цього розділу ви дізнаєтесь, які матеріали вдалося зібрати 
дослідницькій групі під час проведення польового дослідження 
стереотипів стосовно внутрішньо переміщених осіб в 10 
містах України: від Івано-Франківська до Харкова й від Чернігова 
до Мелітополя; які умовні блоки стереотипів щодо ВПО 
панують у суспільстві та як їх інтерпретують автори цього 
посібника.

Звісно, це дослідження не в змозі охопити великої кількості 
мешканців і є скоріше скетчем, чернеткою для справжньої 
соціологічної праці. Тим не менш читач зможе побачити 
тут перші контури найбільш поширених стереотипів, 
які укорінюються в українському суспільстві, заважають 
інтеграції ВПО в регіонах та розбудові інклюзивної демократії.

З лютого по травень 2015 року в 10 містах України були 
проведені інтерактивні заходи з вимірювання стереотипів 
стосовно внутрішньо переміщених осіб. В кожному з міст 
проведення дослідження групи з 25-55 осіб протягом трьох 
годин формулювали питання з прихованими стереотипами 
про переселенців з Донбасу або Криму. Заходи проходили 
у форматі спрямованих малих дискусійних груп за участю 
активістів громадських й волонтерських організацій, діячів 
культури, педагогів, студентів, журналістів й блогерів, 
науковців, чиновників, депутатів місцевих рад та внутрішньо 
переміщених осіб. Всього у польовому дослідженні взяло 
участь 548 осіб.

Для проведення спрямованих малих дискусійних груп було 
відібрано наступні міста:

•	 Східна Україна: Дніпропетровськ, Харків;

•	 Центральна Україна: Вінниця, Київ, Кременчук;

•	 Західна Україна: Івано-Франківськ, Луцьк;

•	 Північна Україна: Чернігів;

•	 Південна Україна: Мелітополь, Ізмаїл.

Міста Ізмаїл та Мелітополь було відібрано у зв’язку з 
близькістю до лінії бойових дій, кордону України з окупованим 
півостровом Крим та Придністров’ям, великою кількістю 
виробництв та малих підприємств, що пов’язані з економікою 
РФ.

Місто Кременчук було відібрано у зв’язку з особливим 
статусом міста, його індустріальною значимістю для України, а 
також через наявність відкритих конфліктів між етнічними та 
релігійними меншинами та радикальними групами молоді, що 
переросли у вандалізм та злочини на ґрунті ненависті.

Алгоритм проведення спрямованих малих 
дискусійних груп
1. Активізація аудиторії з використанням англомовного 

відеоролика «Приклади культурного розмаїття: уникайте 
стереотипів у спілкуванні».

2. Збір інформації через дитячу гру. Як головний методичний 
інструмент використовувався збір анонімних питань від 
аудиторії до вимушено переміщених осіб. Аудиторія мала 
сформулювати питання до ВПО, починаючи зі слів «А 
правда, що…», «А чому…».

ii. fieLd reSearch of STereoTypeS abouT 
iNTerNaLLy diSpLaced perSoNS
The need to research the most prevalent stereotypes about internally 
displaced persons in different regions of Ukraine arose because of 
the hindrances in the civil society institutes’ work on reintegration 
of displaced persons into the new communities. The dominance of 
stereotypes was a major challenge for IDPs when they wanted to rent 
accommodation, looked for jobs and tried to set new connections.

From this chapter you will learn which materials the research group 
has managed to collect while conducting the field research of stere-
otypes about internally displaced persons in 10 cities of Ukraine: from 
Ivano-Frankivsk to Kharkiv, and from Chernihiv to Melitopol. What 
conditional blocks of stereotypes about IDPs are prevalent in the soci-
ety and how they are interpreted by the authors of this guide.

Naturally, this research cannot cover vast numbers of population and 
is more of a sketch, a draft for a real sociological research. Neverthe-
less, the reader will be able to see here the first contours of the most 
prevalent stereotypes, which are rooted in the Ukrainian society, pre-
vent the integration of IDPs in the regions, and prevent the develop-
ment of inclusive democracy.

From February till May 2015 interactive activities on measuring 
stereotypes about internally displaced persons were conducted in 
10 cities of Ukraine. In each city of research we conducted research 
of a group of 25-55 people for three hours, where we formulated 
questions with implicit stereotypes about people resettled from 
Donbass or Crimea. The activities were conducted in the format of 
guided small discussion groups with the participation of activists 
from non-governmental and volunteer organizations, cultural 
activists, teachers, students, journalists and bloggers, scholars,  
officials, deputies of local councils and internally displaced per-
sons. In total 548 people took part in the field study.

The following cities were selected for the conduct of small discus-
sion groups:

•	 Eastern Ukraine: Dnipropetrovsk, Kharkiv;

•	 Central Ukraine: Vinnytsia, Kyiv, Kremenchuk;

•	 Western Ukraine: Ivano-Frankivsk, Lutsk;

•	 Northern Ukraine: Chernihiv;

•	 Southern Ukraine: Melitopol, Izmail;

The cities of Izmail and Melitopol were selected due to their prox-
imity to the hostilities, the border of Ukraine with the occupied 
Crimean Peninsula and Transnistria, a great number of production 
works and small businesses, connected with the economy of the 
Russian Federation.

The city of Kremenchuk was chosen due to its special status, its 
industrial significance for Ukraine, and also presence of open con-
flicts between ethnic and religious minorities and radical groups of 
young people, which grew into vandalism and hate crimes.

the procedure of conducting guided small 
discussion groups
1. Stirring up the audience with the use of an English-language 

video “Examples of cultural diversity: avoid stereotypes in 
communication”;

2. Collection of information through a children’s game. We used 
a collection of anonymous questions from the audience to 
the displaced persons as the main methodological instru-
ment. The audience had to formulate the questions to IDPs 
starting with the words “Is it true that...”, “Why...”; 
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3. Систематизація інформації. Учасники об’єднувалися у 
підгрупи з 5-10 осіб та обговорювали сформульовані 
питання з прихованими стереотипами.

4. Руйнування стереотипів. В кожній окремій підгрупі або в 
загальному колі переселенці з Донбасу та Криму, які брали 
участь в заході, мали можливість спростувати інформацію 
в запитаннях, змістовно відповісти на них та пояснити, 
звідки, на їхню думку, беруться ті чи інші стереотипи.

Детальний алгоритм проведення дослідження знаходиться 
у розділі «Практики роботи з внутрішньо переміщеними 
особами і приймаючими громадами» цього посібника.

Методологію дослідження стереотипів в малих дискусійних 
групах стосовно етнічних та соціальних меншин в Україні 
було розроблено спеціалістами літературного угруповання 
«СТАН» для збору, систематизації та руйнування стереотипів. 
Апробація методології дослідження в спрямованих 
малих дискусійних групах відбулася під час проведення 
Інтеркультурної дискусії «Сила різноманітності Кременчука»  
22 грудня 2014 року.

Приклади запитань з прихованими 
стереотипами
Нижче приведені деякі з питань, що містять приховані 
стереотипи стосовно ВПО, сформульовані під час проведення 
спрямованих малих дискусійних груп:

Центральна УКраїна
Кременчук:
•	 А правда, что мужья переселенок «воюют дома против 

укропов»?
•	 А правда, що переселенцы из Донбасса поддерживают 

Путина, даже живя в Украине?
•	 А правда, що переселенці вважають, що держава  

винна їм…?
•	 А чому в Луганську не люблять укроп?
•	 А правда, що переселенці зі Сходу не хочуть вчити 

українську мову?
Чернігів:
•	 А почему вы думаете, что мы вам всем что-то должны?
•	 А почему вы не спешите устраиваться у нас на работу?
•	 А правда, что переселенца невозможно выселить из 

снимаемой им квартиры?
•	 А чому ви приїхали до нас, а не залишилися захищати 

свою рідну землю?
•	 А правда, що українська мова для мешканця Східної 

України гірша за китайську?
Вінниця:
•	 А правда, що мешканці Донецька не такі, як мешканці 

Вінниці?
•	 А чого ви втекли й не захищали Донбас?
•	 А чому переселенці ставляться агресивно до жителів?
•	 Чому у східних регіонах не поважають українську 

мову?
•	 Чому мешканці Донбасу не вважають себе  

Україною?
Київ:
•	 А чи правда, що чоловіки зі Сходу бояться захищати свою 

землю?
•	 А почему вы всегда недурно выглядите?
•	 А чому ви виокремлюєте себе з-поміж інших?
•	 А почему вы такие невоспитанные?
•	 А правда, що ви не розумієте української мови?
•	 А правда ли, что над вашими жилищами висели 

российские флаги?

3. Systematizing the information. The participants were united 
into subgroups of 5-10 people and discussed the formulated 
questions with hidden stereotypes;

4. Disproving stereotypes. In each specific subgroup or in 
a general circle the displaced persons from Donbass and 
Crimea, who participated in the activity, had an opportunity 
to disprove the information in the questions, to meaningfully 
answer the questions and to explain from where they think 
certain stereotypes arise.

The detailed procedure of the research is described in the chapter 
“Working practices with internally displaced persons and hosting 
communities” of this guide.

The methodology of the research of stereotypes in small discus-
sion groups with regard to ethnic and social minorities in Ukraine 
was developed by the experts of the Literary group “STAN” in order 
to collect, systematize and disprove stereotypes. The testing of the 
methods of research in guided small discussion groups was con-
ducted during the Intercultural discussion “The power of diversity 
of Kremenchuk” on December 22, 2014.

examples of questions with implicit  
stereotypes
Below we provide some of the questions, which contain implicit 
stereotypes about IDPs, articulated at guided small discussion 
groups:

Central UKraine
Kremenchuk:
•	 Is it true that the husbands of displaced women “fight at 

home against Ukrops (Ukrainian armed forces)”?
•	 Is it true that people displaced from Donbass support Putin 

even though they live in Ukraine?
•	 Is it true that displaced persons stick to the opinion that the 

government owes them..?
•	 Why do people in Luhansk despise Ukrop/dill?
•	 Is it true that persons displaced from Donbass do not want to 

study Ukrainian?
Chernihiv:
•	 Why do you think that we all owe you?
•	 Why do you delay finding a job?
•	 Is it true that a displaced person cannot be moved out of the 

apartment they rent?
•	 Why did you come here instead of staying there to protect 

your native land?
•	 Is it true that the Ukrainian language for the inhabitant of 

Eastern Ukraine is worse than Chinese?
Vinnytsia:
•	 Is it true that inhabitants of Donetsk are different from the 

inhabitants in Vinnytsia?
•	 Why did you escape instead of protecting Donbass?
•	 Why are displaced persons aggressive towards citizens?
•	 Why do you disrespect the Ukrainian language in Eastern 

regions?
•	 Why do the people in Donbass not consider themselves to be 

a part of Ukraine?
Kyiv:
•	 Is it true that men from the East are afraid to protect their land?

•	 Why do you always look good?

•	 Why do you differentiate yourselves from amongst the others?

•	 Why are you so ill-bred?

•	 Is it true that you do not understand Ukrainian?

•	 Is it true Russian flags were flying on top of your houses? 
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Західна УКраїна
івано-Франківськ:
•	 А правда, що ви в школі вчили історію?

•	 А правда, що ви нас зневажаєте?

•	 А чому ви не відстоювали незалежність України у своєму 
місті?

•	 А правда, що участь у виборах завжди була для вас 
формальною?

•	 А чому ви не поїхали в Росію, так багату й справедливу?

луцьк:
•	 А чому ви настільки сильно вірите всьому, що вам 

пропонують ЗМІ?

•	 А правда, що багато людей на Сході не розуміє української 
мови?

•	 А правда, що багато жителів Донецька справді не 
вважають себе українцями?

•	 А правда, що ви ненавидіте західних українців?

•	 А чому ви не хочете захищати ваше місто?

Східна УКраїна
дніпропетровськ:
•	 Почему вы выбрали русский мир? Почему вы не боролись?

•	 А правда, что ваши люди верят, что мы фашисты?

•	 А почему вы не защитили свой город от пророссийских 
бандитов?

•	 А правда, что ты с Донбасса? Не похоже, ведь ты такой же,  
как я.

харків:
•	 А правда, что у вас многие поверили, что Майдан – это 

национализм?

•	 А правда, что у вас не верят в святого Николая?

•	 А правда, что вы хотели в Россию? И почему тогда 
приехали в  Украину?

•	 А правда, що ви шукаєте привід, аби не працювати?

•	 А правда, что вы считаете, что украинский язык – это не 
язык, а  выдумка, диалект?

МіСта, що ЗнаходятьСя блиЗьКо до територій, 
підКонтрольних пророСійСьКиМ ЗбройниМ 

УгрУпоВанняМ:
ізмаїл:
•	 А почему вы впустили войну в свой дом?
•	 А чому ті, хто симпатизує Росії, залишаються на території  

України?
•	 А правда, что в Луганской и Донецкой областях мало 

патриотов  Украины?
•	 А правда, що половина населення Луганська не розуміє 

українську мову?

Мелітополь:
•	 Вы видели Буратино? Почему вы допустили этот 

ужас?

•	 Почему вы не поддерживали Революцию чести? 

•	 Большинство Донбасса хочет русского мира? Почему вы 
не любите Украину?

•	 Когда все закончится, вернетесь ли вы домой или 
останетесь в Украине?

•	 А, правда, что у вас все работают в шахтах?

Повний список запитань, які було сформовано під час 
польового дослідження в малих дискусійних групах, 
знаходиться у розділі «Матеріали польового дослідження 
стереотипів про ВПО в десяти містах України» цього посібника.

WeStern UKraine:
ivano-Frankivsk:
•	 Is it true that you learned history at school?

•	 Is it true that you despise us?

•	 Why didn’t you fight for the independence of Ukraine in your 
city?

•	 Is it true that election participation was always a formality for 
you?

•	 Why didn’t you move to Russia, which is so rich and just?

lutsk:
•	 Why do you so deeply believe everything the media offer 

you?

•	 Is it true that a lot of people in the East do not understand 
Ukrainian?

•	 Is it true that many inhabitants of Donetsk really don’t con-
sider themselves to be Ukrainians?

•	 Is it true that you hate people from Western Ukraine?

•	 Why don’t you want to protect your city?

eaStern UKraine
Dnipropetrovsk:
•	 Why didn’t you choose the Russian world? Why didn’t you 

fight?

•	 Is it true that you people believe that we are fascists?

•	 Why didn’t you protect your city from pro-Russian bandits?

•	 Is it true that you are from Donbass? It doesn’t seem true, 
because you’re just like me.

Kharkiv:
•	 Is it true that many people there believed that Maidan is 

nationalism?

•	 Is it true that people there don’t believe in St. Nicholas?

•	 Is it true that you wanted to join Russia? Why then did you 
come to Ukraine?

•	 Is it true that you’re looking for a pretext not to work?

•	 Is it true that you think that the Ukrainian language is not a 
language, just a hoax, a dialect?

CitieS loCateD CloSe to the territorieS  
ControlleD by pro-rUSSian 

armeD ForCeS:
izmail:
•	 Why did you let the war into your house?
•	 Why are those, who like Russia, staying on the territory of 

Ukraine?
•	 Is it true that there are few patriots of Ukraine in Donetsk and 

Luhansk oblasts?
•	 Is it true that half of the population of Luhansk does not 

understand Ukrainian?
melitopol:
•	 Have you seen Buratino? Why did you allow this horror to 

happen?

•	 Why did you not support the revolution of dignity? 

•	 Do the majority of people from Donbass want the Russian 
world? Why do you dislike Ukraine?

•	 When everything is over, will you go back, or will you stay in 
Ukraine?

•	 Is it true that everyone there works in mines?

The whole list of questions which were voiced during the field 
research in small discussion groups can be found in the chapter 
“Materials of field research of the stereotypes about IDPs in ten 
cities of Ukraine” of his guide.
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категоризація виявлених стереотипів

Під час аналізу запитань, сформованих учасниками малих 
дискусійних груп, було виявлено 6 блоків стереотипів. 
Поділ стереотипів на блоки є умовним й був зроблений для 
полегшення роботи інститутів громадянського суспільства.

блок 1: Чужі за духом та негативно ставляться  
до інших
•	 «чужі за духом» містам, які їх прийняли;
•	 не хочуть працювати;
•	 не можуть інтегруватися через різні погляди;
•	 негативно (зверхньо, агресивно) ставляться 

до мешканців;
•	 паразитують, вважать, що всі їм винні;
•	 є більш заможні, ніж решта населення, розбалувані 

попереднім режимом.

блок 2: Зомбовані, вірять в міфи та знаходяться під 
впливом пропаганди
•	 вірять, що Україну захопили фашисти;

•	 вірять в міфи про страшних бандерівців;

•	 вірять російському ТБ та ЗМІ;

•	 впевнені, що їхні міста обстрілювали ЗСУ;

•	 вважають, що людей зі Сходу переслідують за російську 
мову.

блок 3: не поважають українську мову, культуру, цінності
•	 негативно ставляться до української мови – символу 

національної ідентичності;
•	 виказують неповагу до символів української ідентичності: 

паспорта, прапора;
•	 проти українських цінностей: історії, літератури, 

християнської етики, поглядів;
•	 не підтримали Революцію гідності;
•	 не підтримують ЗСУ.

блок 4: Є носіями ворожих цінностей
•	 вірять в «русский мир» та його цінності;

•	 хочуть відокремлення від України;

•	 хочуть об’єднання з Росією;

•	 хочуть в СССР, мають ностальгію за Леніним та Сталіним;

•	 проти інтеграції в ЄС.

блок 5: Винні у початку війни та відмовляються брати 
участь в ато
•	 винні в анексії Криму та початку військових дій на Донбасі 

через свою пасивність;

•	 не хотіли відстоювати свої міста;

•	 не хочуть брати в руки зброю і йти в АТО;

•	 не планують повертатися назад у свої домівки.

блок 6: Морально та фізично підтримують ворога
•	 підтримують Путіна;

•	 підтримують самопроголошені республіки ЛНР 
 та ДНР;

•	 беруть участь у військових діях на боці сепаратистів.

Categorization of the detected stereotypes

During the analysis of the questions voiced by the participants of 
small discussion groups we detected 6 blocks of stereotypes. This 
division of stereotypes into blocks is conditional and was made in 
order to facilitate the work of the institutes of civil society.

block 1: incongenial and having a negative attitude towards 
others
•	 “incongenial” to the cities which hosted them;
•	 do not want to work;
•	 cannot integrate because of different views;
•	 have a negative (arrogant, aggressive) attitude towards 

residents;
•	 parasitize, think that everyone is indebted to them;
•	 are wealthier than the rest of the population, are spoiled by 

the previous regime.

block 2: brainwashed, believe in myths and are influenced  
by the propaganda
•	 believe that Ukraine has been invaded by fascists;

•	 believe in myths about horrible Banderivtsi guerillas;

•	 believe Russian TV and media;

•	 believe that their cities were shelled by the Ukrainian Armed Forces;

•	 think that people from the East are persecuted for speaking 
Russian.

block 3: Do not respect the Ukrainian language, culture, values
•	 have a negative attitude to the Ukrainian language - a symbol 

of the national identity;
•	 display disrespect to the symbols of Ukrainian identity: pass-

port, flag;
•	 are opposed to Ukrainian values: history, literature, Christian 

ethics, views;
•	 did not support the Revolution of Dignity;
•	 do not support the Ukrainian Armed Forces.

block 4: are carriers of enemy’s values
•	 believe in the “Russian world” and its values;

•	 want to separate from Ukraine;

•	 want to join Russia;

•	 want to return to the USSR, feel nostalgic towards Lenin and Stalin;

•	 are against integration to the EU.

block 5: are to blame for the start of the war and refuse  
to participate in the ato (anti-terrorist operation)
•	 are to blame for the annexation of Crimea and the start 

of hostilities in Donbass because of their passiveness;

•	 did not want to protect their cities;

•	 do not want to take arms and participate in the ATO;

•	 do not intend to go back to their homes.

block 6: morally and physically support the enemy
•	 support Putin;

•	 support the self-proclaimed republics of Luhansk (LPR) and 
Donetsk (DPR);

•	 participate in hostilities on the terrorists’ side.
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Інтерпретація виявлених стереотипів
В залежності від міста проведення дослідження від 
15 до 63 відсотків запитань до ВПО (за винятком 
Мелітополя) стосувалося їх вимушеного переїзду до міст, 
в яких проводилося дослідження. Вибір ВПО щодо місця 
передислокації не розуміють ані мешканці Луцька та Івано-
Франківська, ані харків’яни.

Деякі люди, які взяли участь у дослідженні, не асоціюють 
Донбас з Україною, а людей з Луганської та Донецької областей 
протиставляють мешканцям інших регіонів. «А правда, что ты 
с Донбасса? Не похоже, ведь ты такой же, как я», – пролунало 
у Дніпропетровську. Й навіть у Мелітополі, що знаходиться 
за кілька десятків кілометрів від Криму, до ВПО ставилися 
запитання: «Когда все закончится, вернетесь ли вы домой или 
останетесь в Украине?»

Питаючи «Чому ви обрали саме наше місто?», люди, ймовірно, 
підкреслюють відсутність зв’язків (політичних, культурних, 
соціальних) між Донбасом та рештою територією України. ВПО 
сприймаються як ті, хто накликав біду на країну та можуть 
бути небезпечними для міст, що надали їм притулок. Учасники 
дослідження не хочуть мати нічого спільного зі Сходом 
України. Так, в Дніпропетровську, що традиційно вважався 
розташованим у східному регіоні країни, більшість учасників 
дослідження підкреслювали, що вони відносять себе до 
Центральної України й не мають нічого спільного з Донбасом.

З іншого боку, запитуючи «Чому ви обрали саме наше місто?», 
люди хочуть зрозуміти привабливість свого рідного краю 
для «чужих за духом» людей з Донбасу. Навіть мешканці 
Вінниці, яка традиційно очолює рейтинг міст, комфортних 
для життя, намагаються знайти підтвердження унікальності 
свого міста у запитаннях до ВПО: «А правда, що наше місто 
одне з найкращих у світі?» Ймовірно, це пов’язано зі стабільно 
критичним ставленням більшості мешканців України до своїх 
міст та місцевої влади та відсутністю міської ідентичності.

Виходячи з запитань, деякі з учасників дискусійних груп 
також впевнені, що ВПО шукають привід, аби не працювати. 
Внутрішньо переміщених осіб звинувачують у тому, що вони 
паразитують на державі й вважать, що всі їм винні. В деяких 
містах (особливо в Києві) люди підкреслюють, що ВПО мають 
вищий за них рівень достатку: «А чому ви виглядаєте краще 
за нас?», «А чому ви ставите себе вище нас?», «А почему у вас 
машины лучше наших?»

Деякі учасники дослідження вважають, що ВПО не приймають 
історію України (зокрема, історію визвольної боротьби), 
вірять в міфи про бандерівців, злочинство військових ЗСУ, 
систематичні обстріли українськими військовими жилих 
районів на Донбасі.

«А правда, що більшість мешканців Донбасу вірять в казки 
про страшних бандерівців?», «А правда, что ваши люди верят, 
что мы фашисты?», «Правда, что вас обстреливала украинская 
армия?» ВПО характеризуються як такі, що знаходяться під 
впливом російської пропаганди, не можуть критично ставитися 
до інформації у ЗМІ. «А чому телевізору ви довіряєте більше, 
ніж вашим родичам?» – питають мешканці Луцька.

В деяких містах переселенців бачать як «зомбованих» та 
відкрито висміюють аргументи, що використовуються 
російською пропагандою: «А почему в Донецке такие 
зомбированные люди?», «А правда, що українська армія їсть 
дітей на Донбасі?»

interpretation of the exposed stereotypes
Depending on the city of the research, from 15 to 63% of ques-
tions to IDPs (except in Melitopol) were connected with their invol-
untary displacement to the cities, where research was conducted. 
The IDPs’ choice of the place for relocation is not understood either 
in Lutsk, or in Ivano-Frankivsk, or in Kharkiv.

Some participants in the research do not associate Donbass with 
Ukraine, and the people from Luhansk and Donetsk oblasts are 
contrasted to the residents of other regions. “Is it true that you are 
from Donbass? It doesn’t look true, because you’re just like me,” 
was one of the questions from Dnipropetrovsk. Even in Melitopol, 
which is just several dozen kilometres from Crimea, the IDPs were 
asked the question: “When everything is over, will you go back 
home, or will you stay in Ukraine?”

By asking “Why did you choose specifically our city?”, people obvi-
ously underlined the lack of connections (political, cultural, social) 
between Donbass and the rest of Ukraine. IDPs are viewed as 
those, who invited disaster upon the country, and can be danger-
ous for the cities that provided them with shelter. The participants 
of the research do not want to have anything in common with the 
East of Ukraine. Thus, in Dnipropetrovsk, which was traditionally 
considered to be located in the Eastern part of the country, most 
participants of the research stressed that they consider themselves 
to be in Central Ukraine, and that they have nothing in common 
with Donbass.

On the other hand, by asking “Why did you choose specifically 
our city?”, people want to understand what in their native land 
attracted the incongenial people from Donbass. Even the residents 
of Vinnytsia, which is traditionally in top ratings of cities with 
comfortable life, try to get confirmation on the unique status of 
their city in their questions to IDPs: “Is it true that our city is one 
of the best cities in the world?” Probably this is connected to the 
traditionally critical attitude of most Ukrainians to their cities and 
the local authorities, and to the lack of urban identity.

Judging from the questions, it can be assumed that some par-
ticipants of discussion groups believe that IDPs are looking for a 
pretext not to work. IDPs are blamed for being parasitical on the 
government and for their belief that everyone is indebted to them. 
In some cities (especially in Kyiv) people stress that IDPs have a 
higher prosperity level than they: “Why do you look better than 
us?”, “Why do you position yourself as superior to us?”, “Why are 
your cars better than ours?”

Some participants of the research believe that IDPs do not ac-
cept the history of Ukraine (namely the history of the liberation 
struggle), believe in myths about Banderivtsi guerillas, crimes of 
Ukrainian Armed Forces, systematic shellings of residential areas in 
Donbass by the Ukrainian military.

“Is it true that the majority of Donbass residents believe in stories 
about the horrible Banderivtsi?”, “Is it true that you people believe 
that we are fascists?”, “Is it true that you were shelled by the Ukrain-
ian army?” IDPs are characterized as being under the influence 
of Russian propaganda, being unable to critically perceive the 
information in the media: “Why do you believe your TV-sets more 
than your relatives?”, as Lutsk residents asked.

In some cities displaced persons are seen as “brainwashed” and the 
arguments employed by the Russian propaganda are openly ridi-
culed: “Why are people in Donetsk so badly brainwashed/zombi-
fied?”, “Is it true that the Ukrainian army eats children in Donbass?”.
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Важливо відзначити, що більшість учасників дослідження 
(особливо в Івано-Франківську та Луцьку) майже не мала 
особистого контакту з ВПО та лише кілька учасників раніше 
бували на Донбасі. Тож, імовірно, мешканці сприймають героїв 
сюжетів російського ТБ як репрезентантів людей зі Сходу,  
а російську пропаганду – як думку більшості ВПО.

Окремо піднімається питання про негативне ставлення 
мешканців Донбасу до жителів Західної України. «А правда, що 
ви боїтеся мешканців Західної України?», «А правда, що на Сході 
налаштовують людей проти Західної?»

Незважаючи на майже рівне використання української та 
російської мови в Україні, українська мова є головним символом 
національної ідентичності. У неповазі до української мови ВПО 
обвинувачують всюди – від Сходу до Заходу. Навіть у Кременчуці 
та Харкові, де російською мовою користується майже все 
населення, люди питають: «А правда, що переселенці зі Сходу не 
хочуть вчити українську мову?», «А правда, что Вы считаете, что 
украинский язык – это не язык, а выдумка, диалект?»

На думку учасників дослідження, ВПО не тільки не знають, а 
й відкрито знущаються над українською мовою: «А правда, 
що українська мова для мешканця Східної України гірша за 
китайську?» Також переселенців підозрюють у неповазі до 
інших символів української ідентичності: паспорта, прапора.

Більш глибоко ідентичність сприймається в Івано-Франківську. 
Учасники дослідження бачать у ВПО ворогів українських 
цінностей – людей, що не поважають українську історію, 
літературу, християнську етику, погляди, не підтримують 
Революцію гідності та дії ЗСУ на Донбасі. Дехто з мешканців 
сумнівається у системі освіти на Сході й обвинувачує вчителів 
та викладачів у викривленні фактів визвольної боротьби в 
Україні тощо. «А правда, що історія в школі викладалася у вас 
довільно, орієнтовано на російські програми?»

До третини учасників дослідження вважає, що ВПО 
підтримують відокремлення від України, поділяють цінності 
«русского мира» та асоціюють себе з Росією. Ворожі 
українському суспільству цінності наразі приписуються саме 
мешканцям Сходу: «Чому мешканці Донбасу не вважають себе 
Україною?», «А правда, что вы настраиваете своих детей против 
Украины?», «А правда, что у вас не верят в святого Николая?», 
«А чому ви голосували за Росію, а приїхали до України?»

Єдиним винятком, за результатами дослідження, стало місто 
Мелітополь. Ймовірно, заклики сепаратистів з’єднати Донбас 
та Крим надзвичайно сильно налякали мешканців Запорізької 
області. Під час дослідження в Мелітополі учасники показали 
не лише найнижчий рівень стереотипів стосовно ВПО, але й 
надзвичайно високий рівень емпатії до людей, що опинилися в 
складних життєвих обставинах.

Аналізуючи повний список запитань, які було сформовано 
під час польового дослідження в малих дискусійних групах (у 
розділі «Матеріали польового дослідження стереотипів про 
ВПО в десяти містах України» цього посібника), уважний читач, 
звісно, зможе на свій лад інтерпретувати та систематизувати 
стереотипи стосовно ВПО. Зі свого боку, автори дослідження 
закликають читачів робити власні висновки, ділитися думками 
з командою цього проекту та, головне, – не зупинятися на 
читанні та намагатися руйнувати стереотипи для розбудови 
діалогу у суспільстві.

It is important to note that the majority of the participants in the re-
search (especially in Ivano-Frankivsk and Lutsk) have had hardly any 
personal contact with IDPs, and only a few participants have been 
to Donbass before. Thus, probably, residents accept the characters 
of Russian TV reports as representative of the people from the East, 
and the Russian propaganda as the opinion of the majority of IDPs.

A separate question was raised concerning the negative attitude 
of Donbass residents to the inhabitants of Western Ukraine. “Is it 
true that you are afraid of the residents of Western Ukraine?”, “Is it 
true that in the East people are tuned against Western Ukraine?” 

Despite an almost equal use of Ukrainian and Russian languages 
in Ukraine, the Ukrainian language is the main symbol of national 
identity. IDPs are blamed for disrespect to the Ukrainian language 
everywhere: from East to West. Even in Kremenchuk and Kharkiv, 
where almost all population uses Russian in their everyday 
communication, people ask: “Is it true that you think that  
the Ukrainian language is not a language, just a hoax, a dialect?”

According to the participants of the research, IDPs not only fail to 
know the Ukrainian language, they also openly mock it: “Is it true 
that the Ukrainian language for the inhabitant of Eastern Ukraine 
is worse than Chinese?” Also displaced persons are suspected of 
disrespect to other symbols of the Ukrainian identity: passport, 
flag.

Identity is more deeply perceived in Ivano-Frankivsk. The partici-
pants of the research see IDPs as enemies of Ukrainian values – as 
people who disrespect Ukrainian history, literature, Christian eth-
ics, views, as those, who do not support the Revolution of Dignity 
and the actions of the Ukrainian Armed Forces in Donbass. Some 
residents mistrust the system of education in the East and blame 
the teachers and lecturers for distorting the facts of the liberation 
struggle in Ukraine, etc. “Is it true that history in school is taught 
arbitrarily, oriented at Russian syllabi?”

Up to one third of the participants of the research believe that IDPs 
support separation from Ukraine, share the values of the “Russian 
World” and associate themselves with Russia. Values, hostile to the 
Ukrainian society, are currently ascribed specifically to the resi-
dents of the East: “Why do the residents of Donbass not consider 
themselves a part of Ukraine?”, “Is it true that you set your children 
against Ukraine?”, “Is it true that you don’t believe in St. Nicholas?”, 
“Why did you vote for Russia, but came to Ukraine?”

According to the results of the research, the only exception was 
the city of Melitopol. Obviously, the separatists’ appeals to unite 
Donbass and Crimea really scared the residents of Zaporizhzhya 
oblast. During the research in Melitopol, the participants displayed 
not only the lowest level of stereotypes about IDPs, but also a 
rather high level of empathy towards the people, who got into 
difficult life circumstances.

When analyzing the whole list of questions which were voiced 
during the field research in small discussion groups (in the chapter 
“Materials of field research of the stereotypes about IDPs in ten 
cities of Ukraine” of his guide), a careful reader can of course at 
their will interpret and systematize the stereotypes about IDPs. At 
our end, the authors of the research urge the readers to make their 
own conclusions, share their opinions with our project team, and 
most importantly – not to feel complacent with their reading, but 
to try to disprove stereotypes in order to develop a dialogue in the 
society.
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дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ В кРеМеНЧУцІ

дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ В ЛУцькУ



дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ В МеЛІТОПОЛІ

дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ У ВІННИцІ



iii. МоНіТориНг регіоНАЛьНих зМі 
щодо СТереоТиПів Про вНуТрішНьо 
ПереМіщеНих оСіб з оКуПовАНих 
ТериТорій доНецьКої ТА ЛугАНСьКої 
обЛАСТей і КриМу
На думку експертів, ЗМІ є одним з джерел, через яке формуються 
стереотипи у суспільстві. Цей моніторинг допоможе читачеві 
розібратися, чи впливають регіональні українські медіа на 
формування упередженого ставлення, стигматизації та 
стереотипізації внутрішньо переміщених осіб.

Звісно, регіональні ЗМІ не є такими популярними, як 
загальноукраїнські медіа. Тим не менш ми зосередилися саме 
на них, тому що регіональні/локальні ЗМІ формують контент 
свого регіону, транслюють думки пересічних мешканців, а 
журналісти, що працюють в таких ЗМІ, – самі є частиною тієї 
громади, для якої вони створюють медіаматеріали. Окрім 
того, в рамках проекту наша організація не мала достатніх 
людських, фінансових та часових ресурсів, щоб проаналізувати 
великі загальноукраїнські медіа.

Врешті-решт, цей моніторинг є однією з небагатьох спроб не 
лише проаналізувати регіональний контент, але й порівняти 
ЗМІ з різних регіонів на наявність стереотипів щодо ВПО.

Уважний читач зможе зробити для себе висновки щодо того, як 
та хто саме транслює стереотипи через мас-медіа, а також 
дізнатися про поради, які здатні допомогти у розбудові діалогу 
та примирення в регіонах України.

В рамках моніторингу наявності стереотипізації, упередженого 
ставлення чи стигматизації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
або переселенців було проаналізовано 28 ЗМІ семи великих 
міст України. В кожному місті досліджувалося чотири видання 
– як он-лайн, так і паперових видань і телебачення (у цьому 
випадку досліджувалися он-лайн-версії видань).

Моніторинг ЗМІ відбувся у Вінниці, Дніпропетровську, Івано-
Франківську, Кременчуці, Луцьку, Харкові та Чернігові. Період 
дослідження – перші 6 місяців активної фази бойових дій на 
Донбасі (1 липня – 31 грудня 2014 року).

список регіональних зМІ, які було 
досліджено:
•	 Чернігів: онлайн-видання Gorod.cn.ua, Pik.cn.ua, газета 

«Високий Вал», сайт Чернігівської державної обласної 
телерадіокомпанії;

•	 Харків: онлайн-видання dozor.kharkov.ua, «Mediaport», 
газета «Вечерний Харьков», Харківське обласне 
телебачення (онлайн-версія); 

•	 Луцьк: онлайн-видання «Громадське. Волинь» (hromadske.
volyn.ua), «Волиньпост» (volynpost.com), газета «Волинська 
газета» (volga.lutsk.ua), Інформагентство «Волинські 
новини» (volynnews.com); 

•	 Кременчук: онлайн-видання 05366.com.ua, «Телеграф», 
газета «Вісник Кременчуга», Кременчуцьке Громадське 
телебачення; 

•	 Івано-Франківськ: онлайн-видання Kurs.if.ua, газети 
«Репортер» та «Галицький кореспондент», Обласна 
державна телерадіокомпанія «Карпати»; 

•	 Дніпропетровськ: онлайн-видання 056.ua та Gorod.dp.ua, 
газета «Днепр вечерний», телеканал 34.ua; 

•	 Вінниця: онлайн-видання «20 хвилин» (vn.20minut.ua) та 
«Моя Вінниця» (myvin.com.ua), газета «Місто», Вінницька 
державна обласна телерадіокомпанія (vodtrk.com.ua).

iii. moNiToriNg of regioNaL media wiTh 
regard To STereoTypeS abouT iNTerNaLLy 
diSpLaced perSoNS from The occupied Ter-
riTorieS of doNeTSk aNd LuhaNSk obLaSTS 
aNd crimea.
Experts claim that the media are one of the sources through which 
stereotypes in the society are formed. This monitoring will help the 
reader to make sense of whether regional Ukrainian media influence 
the formation of prejudiced attitudes, stigmatization and stereotypi-
zation of internally displaced persons.

Definitely regional media are not as popular as national ones. 
Nevertheless, we focused on them specifically, because the regional/
local media form the content of their regions, broadcast the opin-
ions of ordinary citizens, and the journalists working in such media 
are themselves a part of the community for which they create their 
media materials. Moreover, within the framework of the project our 
organization did not have sufficient human, financial and temporal 
resources to analyze major national Ukrainian media.

Finally, the results of this monitoring are one of the few attempts to 
not only analyze the regional content, but also to compare regional 
media from different regions on the subject of stereotypes about IDPs 
in them.

A careful reader will be able to make for him/herself a number of con-
clusions as to how and who broadcasts stereotypes through media, 
and also to learn about some recommendations, which can help in 
the development of a dialogue and reconciliation in the regions of 
Ukraine.

Within the monitoring of the existence of stereotypization, preju-
diced attitude or stigmatization of IDPs we analyzed 28 media 
outlets of seven cities of Ukraine. In each city we studied 4 media 
outlets, both on-line and paper publications and TV (in this case 
we researched the on-line versions of the publications).

The monitoring of media was conducted in Vinnytsia, Dnipropetro-
vsk, Ivano-Frankivsk, Kremenchuk, Lutsk, Kharkiv and Chernihiv. 
The period of the research was the first six months of the active 
phase of warfare in Donbass (July 1 – December 31, 2014).

the list of regional media that were  
studied:
•	 Chernihiv: on-line media outlet Gorod.cn.ua, Pik.cn.ua, news-

paper «Vysoky Val», website of Chernihiv state oblast TV and 
radio broadcasting company;

•	 Kharkiv: on-line media outlet dozor.kharkov.ua, «Mediaport», 
newspaper «Evening Kharkiv», Kharkiv oblast TV station (on-
line version); 

•	 Lutsk: on-line media outlet «Hromadkse. Volhynia» (hromad-
ske.volyn.ua), «Volynpost» (volynpost.com), newspaper «Vol-
hynia newspaper» (volga.lutsk.ua), News agency «Volhynia 
news» (volynnews.com); 

•	 Kremenchuk: on-line media outlet 05366.com.ua, «Tel-
egraph», newspaper «Krememnchuk Herald», Kremenchuk 
public television; 

•	 Ivano-Frankivsk: on-line media outlet Kurs.if.ua, newspapers 
«Reporter» and «Galician correspondent», Oblast state TV and 
radio broadcasting company “Karpaty”; 

•	 Dnipropetrovsk: on-line media outlet 056.ua and Gorod.
dp.ua, newspaper «Evening Dnieper», TV channel 34.ua; 

•	 Vinnytsia: on-line media outlet «20 minutes» (vn.20minut.ua) 
and «My Vinnytsia» (myvin.com.ua), newspaper “City”, Vinnyt-
sia state TV and radio broadcasting company (vodtrk.com.ua).
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висновки
Центральна УКраїна

За результатами моніторингу чотирьох видань  
м. Кременчук: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, –  
2% (182);

•	 з них ознаки упередженості мають 5% (9 матеріалів).  

Основні стереотипи, що транслюються кременчуцькими 
медіа, наступні: переселенці є небезпечними (їх називають 
диверсантами, терористами) або щонайменше підозрілими, 
недобропорядними громадянами (подібні висловлювання 
походять від Д. Захарченка, начальника Кременчуцького 
міськуправління міліції, і в новинах його слова процитовані 
не завжди прямою мовою, і як результат маємо ситуацію, 
коли видання нібито солідаризується із цією точкою зору); 
переселенці не хочуть брати участі в розбудові країни і 
прагнуть виїхати за кордон; існує також стереотип про те, що 
всі переселенці живуть у вкрай незадовільних умовах, що 
також не завжди відповідає дійсності.

«…Всплеск преступности в Кременчуге милиция связывает 
с наплывом беженцев из депрессивных районов Донбасса…» 
⁵

«…Вони тікають зі Сходу, як миші, і можуть осідати в 
наших регіонах…» ⁶

«…Не хотят участвовать в выборах, чтобы повлиять на 
будущее Украины…» ⁷

«…оседают и готовятся к длительной войне с нами…» ⁸

«…мы живем как беженцы из Славянска или даже хуже…» ⁹

За результатами моніторингу чотирьох ЗМі 
 м. Чернігів: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, – 
1% (126). 

•	 З них мають ознаки упередженості 12 % (16). 

Для ЗМІ Чернігова характерні недоброзичливі формулювання 
в заголовках, які стосуються теми вимушених переселенців, 
називання просто «донецькими», «прибульцями». Мова 
ненависті у таких порівняннях як «кочове монгольське іго», 
«гадюка біля серця». Переселенцям у ЗМІ Чернігова загалом 
не приділяється багато уваги, є мінімум статей, де присутні їхні 
голоси. Але в матеріалах чернігівських видань переселенці 
присутні як обов’язковий додаток до матеріалів, що стосується 
різних тем: соціального захисту, святкувань чи мобілізації 
(формулювання на кшталт «а також переселенці»).

«…Луганські біженці як кочове монгольське іго…» ¹⁰

«…Переселенцы с Востока не желают жить в 
общежитии…» ¹¹

«…Перемещенная «кремлевская вата» с кулаками 
защищала честь оккупанта…» ¹²

«…Неблагодарные переселенцы…» ¹³

«…які видають себе за «мирних» переселенців, проте 
мають ознаки прихованої або явної ворожості…» ¹⁴

«…Демографічну статистику Чернігівщини підіймають 
родини переселенців…» ¹⁵

«… Приютила гадюку біля серця…» ¹⁶ 
 

conclusions
Central UKraine

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of Kremenchuk:

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons– 
 2% (182);

•	 of which 5% (9 publications) can be characterized as prejudiced.

The main stereotypes broadcast by Kremenchuk media are 
as follows: displaced persons are dangerous (they are called 
infiltrators, terrorists) or at least suspicious, indecent citizens 
(similar allegations are made by D. Zakharchenko, the chief 
police officer of the city police of Kremenchuk, and in the news 
his words are cited not always as direct speech, and as a result 
we have a situation, when the outlet presumably associates 
itself with this viewpoint); displaced persons do not want to 
participate in the development of the country and wish to 
emigrate abroad; there is also a stereotype that all displaced 
persons live in extremely bad conditions, which is also not 
always true.

“... The rise in crime in Kremenchuk is associated by the police with 
the inflow of refugees from the depressive parts of Donbass...” ⁵

“... They flee the East as mice and can settle in our  
regions...” ⁶

“... They do not want to participate in the election in order to influ-
ence the future of Ukraine...” ⁷

“... They get settled and they are preparing for a long war with us...” 
⁸

“... we live like refugees from Slovyansk or even worse...” ⁹

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of Chernihiv: 

•	  the amount of publications on the subject of displaced persons–  
1% (126). 

•	 12% (16 publications) of them can be characterized as prejudiced.

The media of Chernihiv commonly contain hostile wording in the 
titles on the subject of displaced persons, when they call them 
“from Donetsk/donetskiye”, “aliens”. The language of hatred is 
seen in such comparisons as “the nomadic Mongol scourge”, “a 
viper near the heart”. The displaced persons in Chernihiv media 
do not receive much attention, there are very few articles, where 
their voices can be heard. But Chernihiv media commonly include 
displaced persons as an indispensable addition to the materials on 
various topics – social security, festivals or conscription (wordings 
like “and also displaced persons”).

“... Luhansk refugees as the nomadic Mongol Scourge...” ¹⁰

“... Displaced persons from the East do not want to live in the 
dormitory...” ¹¹

“... The resettled “Kremlin vatniks” defended the honour of the 
invader with their fists...” ¹²

“... The ungrateful displaced persons...” ¹³

“... who pretend to be “peaceful” displaced persons, but have 
features of hidden or explicit hostility...” ¹⁴

“... The demographic statistics of Chernihiv oblast is raised by the 
families of displaced persons...” ¹⁵

“... harboured a viper near my heart...” ¹⁶ 
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За результатами моніторингу чотирьох видань  
м. Вінниця: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, –  
2% (126);

•	 з них ознаки упередженості мають 2% (3 матеріали). 

Загалом вінницькі ЗМІ адекватно висвітлюють тематику 
переселенців, але кількісно матеріалів, що стосуються 
переселенців, мало. Вінницькі ЗМІ не продукують таких 
поширених стереотипів щодо переселенців як їх небезпечність 
чи негативні моральні якості, хоча недобропорядність 
переселенців допускається вінницькими ЗМІ. Прикладів 
позитивної дискримінації не знайдено.

«…Война в песочнице: подружатся ли дети-переселенцы с 
местными…» ¹⁷

«…вместе с семьями переселенцев в Винницу 
переселилась и проблема агрессивности по отношению к 
сверстникам…» ¹⁸

«…Тільки 352 біженці шукає роботу. Всього працездатних – 
2529 людини…» ¹⁹

«…Скоро 1 сентября, первый звонок и начало учебного года. 
Наши дети познакомятся с 197 детьми-переселенцам, и 
кто знает, будут ли они возвращаться домой радостные и 
счастливые после знакомства с новичками или с красными 
глазами, с песком в голове и без велосипеда?..» ²⁰

Західна УКраїна:

За результатами моніторингу чотирьох видань  
м. івано-Франківськ: 

•	 Кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, – 
1% (254);

•	 З них мають ознаки упередженості - 4% (12).  

Основні стереотипи, що транслюються івано-франківськими 
медіа: проблемність та конфліктність переселенців на 
противагу гостинності мешканців Івано-Франківська; 
переселенці не хочуть брати участі у бойових діях на Сході, 
а лише відпочивають за кошт мешканців Прикарпаття; 
переселенці пов’язуються із правопорушниками; переселенці 
мають погані наміри; моральні якості переселенців нижчі за 
якості іванофранківців.

«…Дітей зі Сходу та Криму прийматимуть у садки без 
черги…» ²¹

«…відпочивають в Закарпатті, в Яремчі…» ²²

«…[мешканець] дає їм прихисток, а у відповідь чує 
необґрунтовані претензії та звинувачення…» ²³

«…На Прикарпатті переселенці відмовляються ставати 
на облік у військових комісаріатах…» ²⁴

«…не всі, хто приїжджає, має чисту совість і благі 
наміри…» ²⁵

«…перша хвиля мігрантів залишила по собі погану 
репутацію, і тепер люди їм не довіряють…» ²⁶

«…вони часто обманюють…» ²⁷

За результатами моніторингу чотирьох видань 
м. луцьк: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, – 
3% (130), 

•	 з них ознаки упередженості мають 10% (13 матеріалів). 

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of Vinnytsia: 

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons – 
2% (126);

•	 of which 2% (3 publications) can be characterized as prejudiced.

Overall the media of Vinnytsia reasonably highlight the subject of 
displaced persons, but quantitatively there are few materials on 
the subject of displaced persons. Vinnytsia media do not produce 
such widespread stereotypes about displaced persons as threat/
danger or their moral qualities, though indecency of the displaced 
persons is occasionally acceptable by the media of Vinnytsia. No 
examples of positive discrimination have been found.

«…The war in the sandpit: will the displaced children make friends 
with the local...» ¹⁷

«…along with the families of the displaced persons, the problem 
of aggressiveness towards peers has also come to Vinnytsia…» ¹⁸

«…Only 352 displaced persons are looking for jobs. Overall, there 
are 2529 people able to work…» ¹⁹

«…The 1st of September is coming along with the first bell at 
schools and the beginning of the academic year. Our children will 
meet 197 displaced children, and who knows if they will be com-
ing back home happy and joyful after meeting the newcomers, or 
if they will be coming home with red eyes, sand in their hair and 
without their bike?...» ²⁰

WeStern UKraine:

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of ivano-Frankivsk: 

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons –  
1% (254);

•	 4% (12 publications) of them can be characterized as prejudiced.  

The main stereotypes broadcast by the media in Ivano-Frankivsk: 
problematic and conflicting character of the displaced persons 
as contrasted to the hospitality of Ivano-Frankivsk residents; 
displaced persons do not want to participate in the combat opera-
tions in the East, they only spend time as if on holiday using the 
resources of the residents of Ivano-Frankivsk region; displaced 
persons are associated with criminals; displaced persons have foul 
intentions; the moral qualities of displaced persons are lower than 
those of Ivano-Frankivsk residents.

«…Children from the East and Crimea are accepted into kinder-
gartens without queues…» ²¹

«…they rest in Transcarpathia, in Yaremche…» ²²

«…[a resident] harbours them, and in response he hears unrea-
sonable grudges and accusations…» ²³

«…in the Precarpathian region displaced persons refuse to be 
enlisted for military service at military enlistment offices…» ²⁴

«…not all of those who come have a clear conscience and good 
intentions…» ²⁵

«…the first wave of migrants left after themselves a bad reputa-
tion and now people mistrust them…» ²⁶

«…they often deceive…» ²⁷

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of lutsk: 

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons – 
3% (130), 

•	 of which 10% (13 publications) can be characterized as prejudiced. 
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Волинські ЗМІ підозрюють переселенців у причетності до 
кримінальних злочинів (найстрашніших), а також продукують 
матеріали, які натякають на здатність переселенців до 
вуличного насилля (побиття людини на вулиці). Ще однією 
проблемою, яка присутня, проте перебільшується медіа, є 
небажання переселенців жити в умовах волинських сіл. У таких 
матеріалах переселенці показуються як надміру вибагливі 
й вередливі на противагу нібито аскетичним «автохтонам». 
При цьому жодне медіа не спромоглося на аналіз ситуації, 
умов, які запропоновані переселенцям у селах, а також на те, 
аби пояснити той факт, що людина, котра ніколи не жила в 
селі, справді може мати складнощі з пристосуванням до цих 
умов життя. Окрім того, волинські медіа активно поширюють 
переконання, що чоловіки з Донбасу не воюють на сході 
Україні, а «ховаються» за статусом вимушених переселенців. 
Інтонація луцьких ЗМІ у тих випадках, коли вони пишуть про 
переселенців, має зневажливо-іронічний характер.

«…Через переселенців з Донбасу ускладниться ситуація з 
ВІЛ/СНІДом…» ²⁸

«…поки він з побратимами боронять Луганщину, чоловіки-
переселенці зі Сходу ховаються від війни на Волині…» ²⁹

«…[міліціянти] Також перевіряють, чи причетні до 
вбивства переселенці зі Сходу…» ³⁰

«…громада …домагатиметься, щоб чоловіки з Донбасу, 
які прибули на Волинь «пересидіти» тут війну, негайно 
поверталися додому…» ³¹

«…Іноземці та вибагливі переселенці…» ³²

«…На Волині побоюються терактів з боку підозрілих 
переселенців…» ³³

«…У Луцьку пропонують створити трудову армію з 
переселенців…» ³⁴

Східна УКраїна

За результатами моніторингу чотирьох видань м. харків, 
можна підсумувати: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, – 
2% (264);

•	 з них ознаки упередженості мають 2% (6 матеріалів). 

Загалом ситуація в харківських медіа доволі позитивна. 
Жодного прикладу мови ворожнечі не було помічено, а 
упереджених висловлювань є мінімальна кількість, порівняно 
з іншими проаналізованими містами. Все ж основні стереотипи 
щодо переселенців, що транслюються харківськими медіа, 
наступні. Переселенці подаються як причина проблем, тоді 
як причина глибша і вони є жертвами; незнання української 
мови заважає переселенцям повноцінно інтегруватися в нову 
громаду; переселенцям краще не довіряти (оренду житла, 
послуги таксі); точка зору окремої людини екстраполюється 
на всіх переселенців; існує проблема з висвітленням теми 
ромів і ромських переселенців, зокрема. Підсумовуючи, можна 
сказати, що ЗМІ Харкова не є головним джерелом стереотипів 
щодо внутрішньо переміщених осіб. 

«…известны неоднократные случаи, когда харьковчане 
просят службу такси не присылать водителей-переселенцев. 
Среди нареканий: незнание города и непривычная манера 
вождения…» ³⁵ 

«…Переселенцам нужны русско-украинские словари… 
из-за смены языка преподавания даже отличники стали 
отставать от учебной программы…» ³⁶

«…И сегодня уже есть проблемы, связанные с тем, что у 
жильцов-переселенцев деньги закончились, платить нечем, а 
выселяться они не собираются, поскольку идти им некуда…» ³⁷ 

Volhynia media suspect displaced persons of their complicity in 
crimes (the severest ones), and also produce materials hinting 
at the ability of the displaced persons to commit street violence 
(beating a person in the street). Another problem, which exists, 
but is exaggerated by the media, is the reluctance of the displaced 
persons to live in various conditions of Volhynia villages. In such 
materials the displaced persons are presented as too whimsi-
cal and capricious, in contrast to presumably ascetic “autochton 
population”. Yet no media outlet managed to analyze the situation, 
the conditions offered to the displaced persons in villages, and to 
explain the fact that the person who has never lived in the coun-
tryside may have difficulty adjusting to such living conditions. Fur-
thermore, Volhynia media actively spread the belief that men from 
Donbass do not combat in the East of Ukraine, but “hide” behind 
the status of internally displaced persons. The tone of the media in 
cases when they write about displaced persons is characterized as 
scornful and ironic.

«…Because of the displaced persons from Donbass, the situation 
with HIV/AIDS has become more complicated…» ²⁸

«…while he together with his brothers-in-arms defends Luhansk region, 
displaced men from the East are hiding from the war in Volhynia…» ²⁹

«…[the police] also check if the displaced persons from the East 
are complicit in the murder…» ³⁰

«…the community … will demand that the men from Donbass 
who have arrived in Volhynia to outsit the war here, should im-
mediately go back home…» ³¹

«…Foreigners and whimsical displaced persons…» ³²

«…In Volynia people are afraid of terrorist attacks from the 
suspicious-looking displaced persons…» ³³

«…There is an initiative in Lutsk to create a labour army of the 
displaced persons…» ³⁴

eaStern UKraine

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of Kharkiv, we can sum up: 

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons 
– 2% (264), 

•	 of which 2% (6 publications) can be characterized as prejudiced. 

Overall, the situation in Kharkiv media is quite positive. No example 
of hostility has been detected, and there is a minimum amount of 
prejudiced statements, if to compare with other analyzed cities. Yet 
the main stereotypes about displaced persons broadcast by Kharkiv 
media are as follows. Displaced persons are presented as the cause of 
the problem, while the problem is more complex, and they are victims; 
the inability to communicate in Ukrainian prevents the displaced 
persons from full-fledged integration into the new community; it is 
better not to trust the displaced persons (house rental, taxi services); 
the viewpoint of a separate individual is projected on all the displaced 
persons; there is a problem with highlighting the subject of the Roma 
people and Roma displaced persons in particular. Summing it up, we 
can state that Kharkiv media are not the main source of stereotypes 
about internally displaced persons. 

«…there are repeated cases when Kharkiv residents ask the taxi service not 
to send drivers from amongst displaced persons.. Their complaints include: 
unfamiliarity with the city and an odd driving manner…» ³⁵ 

«…The displaced persons need Russian-Ukrainian dictionaries... because 
of the change of the teaching language, even A-students started to lag 
behind the curriculum…» ³⁶

«…And even now there are problems connected with the fact that tenants 
among displaced persons have run out of money, they have nothing to 
pay with, and they are not going to move out, since they have nowhere to 
go…» ³⁷
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За результатами моніторингу чотирьох видань  
м. дніпропетровськ: 

•	 кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців, – 
1% (252), 

•	 з них ознаки упередженості мають 1% (4 матеріали). 

Дніпропетровські ЗМІ активно наголошують на допомозі 
переселенцям, на складних життєвих обставинах, в яких 
ті опинилися. Основні стереотипи, що транслюються 
дніпропетровськими медіа, наступні: переселенці є небезпечними 
або, щонайменше, підозрілими, хоча такі настрої є швидше на 
інтуїтивному рівні; потенційно вони є правопорушниками, а також 
носіями специфічної негативної «донецької ментальності». 

«…В центрах занятости завал. Работы у милиции вдвое 
больше…» ³⁸

«…Явно ж не все работодатели захотят их брать…» ³⁹

«…Часть переселенцев  – люди весьма состоятельные. Они 
колесят по городу на дорогущих авто, нарушая правила 
движения и демонстрируя привычный для Донецка хамский 
стиль поведения на дорогах…» ⁴⁰

«…нелегальный переселенец представляет определенную 
опасность…» ⁴¹

Матеріали моніторингу регіональних ЗМІ щодо стереотипів 
про внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій 
Донецької та Луганської областей і Криму знаходиться у 
додатку до цього посібника.

according to the results of the monitoring of four media outlets 
of the city of Dnipropetrovsk: 

•	 the amount of publications on the subject of displaced persons – 
1% (252),

•	 of which 1% (4 publications) can be characterized as prejudiced. 

Dnipropetrovsk media actively stress the need to help dis-
placed persons, they focus on their difficult living conditions. 
The main stereotypes broadcast by Dnipropetrovsk media 
are as follows: displaced persons are dangerous, or at least 
suspicious, though such moods are more intuitive; potentially 
they are perpetrators, and also bearers of a peculiar negative 
“Donetsk mentality”. 

«…Employment centres backlogged. The police have twice as 
much work…» ³⁸

«…Definitely not all employers will want to hire them…» ³⁹

«…Some of the displaced persons are quite wealthy people. 
They move around the city in extremely expensive cars breaking 
the traffic rules and on the roads they display vulgar behaviour, 
peculiar to Donetsk…» ⁴⁰

«…an illegal displaced person presents certain  
danger…» ⁴¹

Materials of the monitoring of regional media with regard to stere-
otypes about internally displaced persons from the occupied ter-
ritories of Donetsk and Luhansk oblasts and Crimea can be found 
in the appendices to this guide.

Примітки:
5. Онлайн-видання 05366.com.ua. «Милиция Кременчуга собирается отследить каждого незарегистрированного переселенца с Донбасса» 19.08.2014

6. Газета «Вісник Кременчука». «У Кременчуці міліція перевірятиме громадян зі Сходу» 19.08.2014

7. Онлайн-видання 05366.com.ua. «Только 10% переселенцев, осевших на Полтавщине, желают проголосовать» 22.10.2014

8. «Телеграф» . «Большой переполох: милиция ищет в Кременчуге незарегистрированных граждан с Донбасса» 19.08.2014

9. Громадське телебачення Кременчука. «Комунальний треш: Малосімейка на вул. Толстого, 36» 19.07.2014

10. Газета «Високий Вал». «Луганські біженці як кочове монгольське іго» 12.12.2014

11. Онлайн-видання Gorod.cn.ua. «Переселенцы с Востока не желают жить в общежитии» 2.07.2014

12. Онлайн-видання Gorod.cn.ua.  Игра в выборы «как в люстрацию» превращается в еще один «военный котел» — только в тылу» 9.09.2014

13. Онлайн-видання Gorod.cn.ua. «Собственники квартир в Чернигове отказываются сдавать в аренду жилье донецьким» 31.07.2014

14. Газета «Високий Вал». «Приютила гадюку біля серця». 30.09.2014

15. Чернігівська ОДТРК . «Демографічну статистику Чернігівщини підіймають родини переселенців з Луганської та Донецької областей»

Газета «Високий Вал». «Приютила гадюку біля серця». 30.09.2014

17. Онлайн-видання «20 хвилин». «Война в песочнице: подружатся ли дети-переселенцы с местными» 19.08.2014

18. Онлайн-видання «20 хвилин». «Война в песочнице: подружатся ли дети-переселенцы с местными» 19.08.2014

19. Онлайн-видання «20 хвилин». «Вінниччина зареєструвала 5265 біженців з зони АТО» 30.10.2014

20. Онлайн-видання «20 хвилин». «Война в песочнице: подружатся ли дети-переселенцы с местными» 19.08.2014

21. ОДТРК «Карпати». «Дітей зі Сходу та Криму прийматимуть у садки без черги»  17.07.2014

22. Онлайн-видання Kurs.if.ua.  23.07.2014

23. ОДТРК «Карпати».  «Руслана Лижичко: потрібно усвідомлювати атмосферу між переселенцями і тими, хто їх приймає» 21.07.2014

24. Онлайн-видання Kurs.if.ua.  «На Прикарпатті переселенці відмовляються ставати на облік у військових комісаріатах» 24.07.2014

25. Газета «Галицький кореспондент». «Прикарпатці не розуміють, чому не мобілізують чоловіків-переселенців зі сходу» 1.08.2014

26. Газета «Галицький кореспондент». «Свої серед чужих» грудень 2014

27. Газета «Галицький кореспондент». «За мир у внутрішньому світі» 31.10.2014

28. Видання «Волиньпост». «Через переселенців з Донбасу ускладниться ситуація з ВІЛ / СНІДом». 21.11.2014

29. Видання «Громадське. Волинь». «На війні – ліпше, ніж вдома». 05.09.2014

30. Видання «Громадське. Волинь». «Правоохоронці розповіли про деталі обезголовлення в Луцьку: такого не бачили з 90-х». 08.12.2014

31. Видання «Волиньпост». «Волинський письменник розповів, хто його побив». 02.08.2014

32. «Волинська газета». «У класі – як на мінному полі». n.d.

33. Інформагентство «Волинські новини». «На Волині побоюються терактів з боку підозрілих переселенців». 05.08.2014

34. Інформагентство «Волинські новини». «У Луцьку пропонують створити трудову армію з переселенців». 18.08.2014

35. Dozor.kharkov.ua. «Переселенцы из зоны АТО устраиваются на работу в такси». 08.12.2014

36. Газета «Вечерний Харьков». «Переселенцам нужны русско-украинские словари». 11.10.2014

37. Газета «Вечерний Харьков». «Что нужно харьковским терцентрам для переселенцев». 01.09.2014

38. Онлайн-видання 056.ua. «Временно или навсегда? Как и куда уезжают украинцы, вынужденно оставляющие свои дома». 16.11.2014

39. Телеканал 34.ua. Програма «Погляд». 20.11.2014

40. Онлайн-видання 056.ua. «Под конвоем». 17.08.2014

41. Gorod.dp.ua. «В Днепропетровск с переселенцами переезжают и мошенники». 18.07.2014
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загальні висновки та рекомендації
Отже, за результатами моніторингу 28 ЗМІ у семи великих 
містах України, можна підсумувати наступне. 

•	 Кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців – 
1,7 % (1334). 

•	 З них ознаки упередженості мають 5% (63). 

Лідери за стереотипними висловлюваннями у ЗМІ – видання 
Луцька та Чернігова, а найменше стереотипних суджень щодо 
переселенців висловлено у ЗМІ Дніпропетровська. Разом з 
тим, ЗМІ Луцька, Чернігова та Вінниці опублікували найменше 
матеріалів про переселенців, а Дніпропетровськ, Харків та 
Івано-Франківськ – найбільше. 

З-поміж стереотипних суджень щодо переселенців, присутніх у 
ЗМІ таких міст як Вінниця, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, 
Кременчук, Луцьк, Харків, Чернігів, можна виокремити 
найпоширеніші. До прикладу, три найбільш поширені 
сюжети у стереотипному й упередженому висвітленні теми 
переселенців:

1. вони є небезпечними, конфліктними, агресивними та 
схильними до правопорушень, а довіряти їм не варто; 

2. у порівнянні з мешканцями міста, до якого прибули 
переселенці, останні мають виразно нижчі моральні якості 
за «автохтонів» (місцеві – гостинні, переселенці – невдячно 
користаються з гостинності, місцеві готові жити в поганих 
умовах, переселенці – вибагливі й вередливі); 

3. чоловіки з Донбасу не хочуть брати участі у бойових діях 
на Сході, а «ховаються» у мирних містах. 

Разом з тим, як показують кількісні дані, головною проблемою 
ЗМІ Вінниці, Дніпропетровська, Івано-Франківська, 
Кременчука, Луцька, Харкова, Чернігова упродовж липня – 
грудня 2014 року було не стільки продукування стереотипів 
чи упередженого ставлення, як невелика частка матеріалів, 
присвячених переселенцям, особливо тих, які подавали б 
голоси самих внутрішньо переміщених осіб, а також брак 
аналітичних матеріалів на цю тему. Як свідчать спостереження, 
що не увійшли до цього моніторингу, упродовж зими – весни 
кількість матеріалів, присвячених інтеграції переселенців у 
нові громади, їхнім проблемам та успіхам, значно зросла.

Рекомендації для зМІ:

•	 у матеріалах робити ставку на голоси переселенців;

•	 намагатися публікувати більше репортажів, які б 
розкривали проблеми, успіхи, життя переселенців;

•	 намагатися публікувати аналітичні матеріали;

•	 постійно розширювати базу героїв, не зосереджуючись на 
одних і тих самих;

•	 публікувати більше позитивних прикладів з життя 
переселенців;

•	 провести редакційні тренінги, як уникнути мови 
ворожнечі, стереотипізації та стигматизації у ЗМІ.

general conclusions and recommendations
Thus, according to the results of the monitoring of 28 media outlets in 
seven cities of Ukraine, we can draw the following conclusions. 

•	 The amount of publications on the subject of displaced persons is 
1.7% (1334). 

•	 5% (63 publications) of them can be characterized as prejudiced. 

The most stereotypical media are the outlets of Lutsk and Cherni-
hiv, and the fewest stereotypical statements about displaced per-
sons were expressed by Dnipropetrovsk media. At the same time, 
the media of Lutsk, Chernihiv and Vinnytsia published the smallest 
number of materials about displaced persons, while Dnipropetro-
vsk, Kharkiv and Ivano-Frankivsk – the biggest. 

Among stereotypical expressions about displaced persons de-
tected in the media of Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, 
Kremenchuk, Lutsk, Kharkiv, Chernihiv, we can determine the most 
common ones. The three most common subjects in stereotypical 
and prejudiced highlighting of the issue of displaced persons  
are: 

1. they are dangerous, conflict-prone, aggressive and tending to 
break the law, and you should not trust them; 

2. compared with the residents of their host city, displaced per-
sons have lower moral qualities than the “autochton” popula-
tion (the locals are hospitable, the displaced persons abuse 
their hospitality, the locals are ready to live in bad conditions, 
the displaced persons are capricious and whimsical);

3. men from Donbass are reluctant to participate in combat 
operations in the East, and are “hiding” in peaceful cities. 

At the same time, as is shown by the quantitative data, the main 
problem of the media outlets in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Ivano-
Frankivsk, Kremenchuk, Lutsk, Kharkiv, Chernihiv during the period of 
July-December 2014, is not so much the small number of stereotypes 
or prejudiced attitude, but rather a small portion of materials devoted 
to displaced persons, especially those who would voice the views of 
the displaced persons themselves, and also there is lack of analytical 
materials on this subject. According to the evidence, which did not 
make it to this monitoring, during the winter – spring, the number of 
materials devoted to the integration of displaced persons into the new 
communities, their problems and successful examples increased.

recommendations for the media:

•	 to focus on the voices of displaced persons in their materials;

•	 to try to publish more reports which would show the prob-
lems, successes, life of displaced persons.

•	 to try to publish analytical materials;

•	 to constantly widen the basis of the characters without con-
centrating on the same ones;

•	 to publish more positive examples from the life of displaced 
persons;

•	 to conduct editorial trainings on how to avoid hostility, stere-
otypization and stigmatization in the media.

22



ТРеНІНГ дЛЯ ТРеНеРІВ В ІВАНО-ФРАНкІВськУ



дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ У хАРкОВІ

дОсЛІджеННЯ сТеРеОТИПІВ У ЧеРНІГОВІ



iv. ПрАКТиКи робоТи з вНуТрішНьо 
ПереМіщеНиМи оСобАМи і ПрийМАючиМи 
гроМАдАМи
Протягом останніх двох років сотні громадських та 
волонтерських організацій, ініціативних груп та інституцій 
різного рівня спрямовують свої дії на допомогу внутрішньо 
переміщеним особам.

В цьому розділі посібника систематизовано досвід низових 
громадських ініціатив в одному конкретно взятому місті Івано-
Франківськ, яке до 2014 року можна було охарактеризувати як 
монокультурне, традиційне галицьке місто на заході країни.

Список практик, приведених нижче, не є вичерпним. Окрім того, 
авторам цього посібника відомі десятки більш успішних та 
оригінальних практик з допомоги ВПО та роботи у приймаючих 
громадах, які було реалізовано в інших регіонах України.

Адміністративна столиця Прикарпаття була взята як приклад 
через те, що в місті з 250 тисячами мешканців та відносно 
невеликою кількістю видимих (люди іншого кольору шкіри, 
представники деяких релігійних спільнот) та невидимих меншин 
(внутрішньо переміщені особи та інші соціальні меншини) 
набагато легше прослідкувати, як сукупність локальних добрих 
практик в межах одного міста може системно вплинути на 
адаптацію ВПО та сприяти діалогу між переселенцями та 
приймаючими громадами.

Практики роботи з внутрішньо переміщеними особами і 
приймаючими громадами базовані на локальному досвіді низових 
громадських організацій та ініціативних груп. Презентація добрих 
практик відбулася під час стратегічної зустрічі 25 листопада 
2015 року в Івано-Франківську. Представники 35 інституцій, які 
працюють з внутрішньо переміщеними особами та приймаючими 
громадами, презентували свої напрацювання, впроваджені в 2015 
році на Прикарпатті.

грУпа В FaCebooK «УКраинСКий донбаСС. переСеленЦы 
В иВано-ФранКоВСКе»

Впроваджено: ініціативною групою ВПО.

огляд: На першому етапі адаптації ВПО на новому місці дуже 
важливим питанням є відсутність джерел інформації про 
надання підтримки, а також обмін досвідом і спілкування між 
самими ВПО. Задля вирішення цих проблем в жовтні 2014 року 
самими переселенцями була створена сторінка у соціальній 
мережі Facebook, яка дала можливість познайомитись ВПО 
між собою і почати самостійно вирішувати проблеми, рятувати 
від розгубленості, обмінюватися досвідом адаптації на новому 
місці та допомагати один одному.

алгоритм дій:

1. Створення групи на базі соціальної мережі Facebook.

2. Розповсюдження інформації про групу та залучення нових 
членів.

3. Організація подій – спільних прогулянок, поїздок, 
соціальних опитувань всередині групи.

4. Залучення інституцій громадянського суспільства до 
роботи з їх цільовою аудиторією.

Вплив:

Створення групи дозволило переселенцям почати знайомитися 
та активно спілкуватися між собою, зняти психологічну напругу 
самотності в іншому місті, активно розповсюджувати інформацію 
про гуманітарну допомогу та інтеграційні заходи тощо.

На базі цієї групи розпочали свою діяльність 4 новостворені 
громадські організації переселенців.

iv. workiNg pracTiceS wiTh iNTerNaLLy 
diSpLaced perSoNS aNd hoSTiNg 
commuNiTieS
In the last two years hundreds of civil society and voluntary organi-
zations, initiative groups and institutions of various levels have 
been directing their activity towards assisting internally displaced 
persons.

In this chapter we made a summary of the experience of local civil 
society initiatives in one particular city of Ivano-Frankivsk, which in 
2014 could be characterized as a mono-cultural, traditional Galician 
city in the West of Ukraine.

The list of practices listed below is not complete. Moreover, the 
authors of this guide are aware of dozens of more successful and 
original practices to assist IDPs and of the work of hosting commu-
nities, which were implemented in other regions of Ukraine.

The administrative capital of the Precarpathian region was taken 
as an example, because in a city of 250 thousand residents and a 
relatively insignificant number of visible (people of colour, repre-
sentatives of some religious communities) and invisible minorities 
(internally displaced persons and other social minorities), it is a lot 
easier to trace how an aggregate of local good practices within one 
city can systematically influence the adaptation of IDPs and contrib-
ute to the dialogue between the displaced persons and the hosting 
communities.

Working practices with internally displaced persons and host-
ing communities are based on the local experience of the 
local NGOs and initiative groups. Good practices were pre-
sented during the strategic meeting on November 25, 2015 in 
Ivano-Frankivsk. Representatives from 35 institutions working 
with internally displaced persons and hosting communities 
presented their practices, which were implemented in the 
Precarpathian region in 2015.

FaCebooK groUp “UKrainian DonbaSS. internally DiS-
plaCeD perSonS in iVano-FranKiVSK”

implemented by: the initiative group of IDPs.

overview: At the first stage of the adaptation of IDPs in the new place 
a very important issue is the lack of information sources about where 
assistance can be provided, and also exchange of experience and 
communication between IDPs themselves. In order to solve these 
problems in October 2014 the IDPs themselves created a page in 
Facebook, which enabled the IDPs to meet each other and to start to 
solve problems independently, to avoid embarrassment, to exchange 
the experience of adaptation in the new place and to help each other.
Target audience: IDPs who use Facebook, and also journalists, civil 
activists and managers of service institutions.

operating procedures:

1. Creation of a group on the social networking website Face-
book;

2. Spreading information about the group and involving new 
members;

3. Organization of events – going for walks together, going on a 
trip, organizing special polls inside the group;

4. Involvement of civil society institutions into work with the 
target audience;

impact:

Creating this group enabled the displaced persons to start meeting 
and actively communicating with each other, to reduce the psycholog-
ical tension of loneliness in a new city, to actively spread information 
about humanitarian aid and integrational activities etc.

On the basis of this group 4 newly created NGOs of displaced 
persons started their activity.
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гУМанітарна та пСихологіЧна допоМога Впо

Впроваджено: 
БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ».

огляд: Фонд проводить роздачу продуктових наборів, речей 
першої необхідності та ліків для ВПО. Пріоритет в допомозі 
надається сім’ям та людям уразливих категорій: багатодітним 
сім’ям, особам з інвалідністю, неповним сім’ям, особам 
пенсійного віку.

За період з травня 2014 року по вересень 2015 року БФ 
«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» надав допомогу 750 сім’ям 
ВПО (1880 осіб) на суму 3 107 725, 74 гривень. Окрім того, Фонд 
надає індивідуальну та групову психологічну допомогу для 
підвищення адаптаційного потенціалу, опанування методів 
психічної саморегуляції в подоланні стресу та депресії, 
зміцнення життєстійкості, покращення психологічного та 
фізичного самопочуття.

алгоритм дій:

1. Реєстрація ВПО у представника фонду та оформлення 
заяви на допомогу.

2. Надання психологічних послуг: психологічне обстеження, 
індивідуальні консультації, групові заняття.

3. Проведення розвиваючих занять для дітей: групове заняття 
«Пізнай себе та інших», майстер-клас «Виготовлення різдвяних 
листівок», тематичний захід «Українські традиції в часі 
різдвяних свят», похід до драмтеатру на виставу «Ніч перед 
Різдвом», проведення культурних заходів та тематичних 
вечорів для дітей та їхніх батьків, літній оздоровчий дитячий 
табір «Країна мрій і скарбів» в с. Яблуниця, Клуб переселенців 
за інтересами «Віч на Віч», відвідування концертів класичної 
музики у філармонії та перегляд вистав у музично-
драматичному театрі.

Вплив:

Забезпечено ВПО, що проживають в Івано-Франківську, 
речами першої необхідності. Часткове вирішення проблеми 
міжособистісних стосунків, підвищено рівень самооцінки та 
зняття емоційної напруги, знижено рівень тривоги. Групові 
заняття сприяли кращому вирішенню проблем адаптації, 
подоланню тривалих депресійних станів, життєстійкості та 
життєконструюванню в складних обставинах. Як групові 
заняття, так і індивідуальні консультації сприяли покращенню 
психологічного та фізичного самопочуття ВПО.

ВнеСення ЗапиСУ В паСпорт СтоСоВно прожиВання В 
Зоні ато

Впроваджено: юрист Вірьовкіна Лілія Володимирівна.

огляд: Втікаючи від війни на Донбасі, люди нерідко губили не 
тільки речі, але й документи. Відсутність штампів у паспортах 
про постійну реєстрацію в зоні АТО є однією з відчутних 
проблем для деяких переселенців. Задля вирішення проблеми 
співробітники міграційної служби власноруч заповнюють 
адресу на відповідному аркуші у паспорті та завіряють круглою 
печаткою міграційної служби.

алгоритм дій:

Нормативно-правовий акт, який регулює видачу й оформлення 
паспорта: Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 
№ 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт 
громадянина України та про паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон»; Наказ МВС України від 13.04.2012 № 320 
«Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта 
громадянина України»; Наказ МВС України від 22.11.2012 № 
1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання 

hUmanitarian anD pSyChologiCal aiD to iDpS

implemented by: Charitable foundation “Caritas of Ivano-Frankivsk 
UGCC”.

overview: The foundation distributes food packages, articles of 
daily necessity and medication for IDPs. The priority in providing 
aid is given to families and people from vulnerable categories: 
families with many children, persons with disabilities, single-par-
ent families, superannuated people.

In the period from May 2014 until September 2015 CF “Caritas 
of Ivano-Frankivsk UGCC” provided aid to 750 families of IDPs 
(1880 persons) in the amount of 3 107 725.74 UAH. Moreover, 
the Foundation provides individual and group psychological 
aid to increase the adaptive capacity, master the methods of 
psychological self-control in overcoming stress and depres-
sion, strengthen viability, improve psychological and physical 
state.

operating procedures:

1. Registration of an IDP by the representative of the foundation 
and filing an application for aid;

2. Providing psychological services: psychological examination, 
individual consultations, group classes,

3. Conducting developmental classes for children: group class 
“Know yourself and others”, master-class “How to make a 
Christmas card”, thematic event “Ukrainian traditions during 
Christmas holidays”, attending the performance “Christmas 
Eve” in the drama theatre, conducting cultural events and 
themed nights for children and their parents, summer recrea-
tional camp “Land of dreams and treasure” in the village of 
Yablunytsia, interest club for displaced persons “Face to face”, 
attending concerts of classical music in the philharmonic hall 
and attending performances in the music and drama theatre.

impact:

The IDPs residing in Ivano-Frankivsk are provided with objects of 
daily necessity. The problem of interpersonal relations has been 
partially solved, the level of self-esteem has been increased, and 
the emotional tension has been relieved, the anxiety level has 
been lowered. Group activities contributed to a better solution to 
the adaptation problem, overcoming prolonged depressions, life 
resilience and life development under difficult circumstances. Both 
group activities and individual consultations contributed to the 
improvement in psychological and physical condition of IDPs.

maKing an entry in the paSSport CertiFying the FaCt oF 
reSiDing in the ato area

implemented by: Lawyer Viriovkina Lilia Volodymyrivna.

overview: Fleeing the war in Donbass people often lost not only 
their belongings, but also their documents. The lack of the seal in 
the passport certifying permanent registration in the ATO area is 
one of the serious problems for some displaced persons. In order 
to solve this problem officials of the migration service fill in the 
address themselves on the respective sheet in the passport and 
certify it with the round seal of the migration service.

operating procedures:

The statutory documents regulating the issue and processing of 
the passport are: the decree of the Verkhovna Rada of Ukraine 
from 26.06.1992 # 2503-XII “On Approval of Regulations about the 
Passport of the Citizen of Ukraine and the International Passport 
of the Citizen of Ukraine”; the decree of MIA of Ukraine from 
13.04.2012 # 320 “On Approval of the Procedure of Processing and 
Issue of the Passport of the Citizen of Ukraine”; decree of MIA of 
Ukraine from 22.11.2012 #1077 “On Approval of the Procedure of 
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та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків 
необхідних для цього документів» (Наказ МВС № 1077).

1. Для реєстрації місця проживання особа або її законний 
представник подає до територіального підрозділу ДМС 
України, а після утворення центрів надання адміністративних 
послуг (далі – центр) – до відповідного центру:

•	 письмову заяву про реєстрацію місця проживання;

•	 документ, до якого вносяться відомості про місце 
проживання;

•	 квитанцію про сплату державного мита або документ про 
звільнення від його сплати;

•	 документи, що підтверджують попереднє місце 
проживання в зоні АТО:

•	 право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про 
право власності, договір найму (піднайму, оренди) або 
інші документи. У разі відсутності зазначених документів 
реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників 
житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця 
проживання. У разі реєстрації місця проживання у центрі 
договір оренди житлового приміщення може бути 
засвідчено адміністратором центру;

•	 право на перебування або взяття на облік у закладі/
установі – довідка про прийняття на обслуговування в 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 
обслуговування та соціального захисту особи, копія 
посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма 
якого затверджена наказом Міністерства соціальної 
політики України від 28 грудня 2011 року № 574 «Про 
деякі питання діяльності центру обліку бездомних 
громадян», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 20 січня 2012 року за № 84/20397;

•	 свідоцтво про народження або свідоцтво про належність 
до громадянства України, якщо реєструється місце 
проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку.

У разі подання заяви законним представником особи 
додатково подаються:

•	 документ, що посвідчує особу законного представника;

•	 документ, що підтверджує повноваження особи як 
законного представника, крім випадків, коли законними 
представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація 
місця проживання особи за заявою законного 
представника здійснюється за згодою інших законних 
представників.

2. Працівник територіального підрозділу ДМС України, а після 
утворення центрів – адміністратор центру (крім внесення 
відомостей про реєстрацію місця проживання до паспортного 
документа та картки реєстрації особи):

•	 перевіряє належність паспортного документа особі, 
що його подала, правильність заповнення заяви про 
реєстрацію місця проживання та наявність документів, 
необхідних для реєстрації місця проживання, про що ним 
вчиняється відповідний запис у заяві;

•	 вносить відомості про реєстрацію місця проживання до 
паспортного документа та картки реєстрації особи шляхом 
проставляння в них штампа реєстрації місця проживання 
особи.

Вплив:

Приведення паспорта у належний стан є одним з важливіших 
кроків ВПО на шляху до інтеграції у приймаючу громаду. 
Завдяки процедурі внесення запису в паспорт стосовно 
проживання в зоні АТО переселенці змогли влаштуватися на 
роботу, виготовити паспорти для виїзду за кордон та вирішити 
інші проблеми, пов’язані з документами.

Residence Registration of Physical Persons in Ukraine and Docu-
ments Needed for this Procedure” (decree of MIA # 1077).

1. In order to register one’s residence, the person or his/her legal repre-
sentative submits the following documents to the territorial depart-
ment of SMS of Ukraine, and after the administrative services centres 
are formed (hereinafter – centres) – to the respective centre:

•	 a handwritten statement of residence registration;

•	 a document, where the details of residence are  
filled;

•	 the receipt of paying the state fee or the document abating 
this payment;

•	 documents certifying prior residence 
in the ATO area;

•	 right to reside in the apartment – order, certificate of 
ownership, rental (subrental) contract or other documents. 
In case the above mentioned registration documents are 
not available, registration is done by consent of the owner/
co-owner of the apartment, the tenant and members of his/
her family for the residence registration. In case of residence 
registration in the centre, the rental contract can be certi-
fied by the administrator of the centre;

•	 the right to reside or be registered in an institution is a 
certificate about being admitted for care in a special-
ized social institution, social services institution and 
social security of the person, a copy of the certificate of 
registering a homeless person, the form of which is ap-
proved by the Ministry of Social Politics of Ukraine from 
December 28 2011 #574 “On some issues of the func-
tioning of registration of homeless citizens”, registered 
by the Ministry of Justice of Ukraine on January 20, 
2012, #84/20397;

•	 birth certificate or certificate of Ukrainian citizenship for the 
residence of a child under 16;

In case the statement is submitted by a legal representative, a 
person should additionally provide:

•	 the document identifying the legal representative;

•	 the document certifying the authority of the person as 
a legal representative, except in cases when the legal 
representatives are parents (adoptive parents). Residence 
registration of the person by the statement of the legal 
representative is done by consent of other legal representa-
tives.

2. The official of the territorial department of SMS of Ukraine, and 
after the administrative services centres are formed, the adminis-
trator of the centre (with the exception of making an entry about 
the residence registration to the passport and the registration card 
of the person):

•	 verifies the identity of the passport bearer who submitted it, 
the accuracy of filling in the application for residence registra-
tion and the availability of the documents necessary for the 
residence registration, of which he/she makes a respective 
entry in the statement;

•	 makes entries about the residence registration to the pass-
port-type document and the registration card of the person 
by stamping a registration seal of the residence of the person.

impact:

Getting one’s passport in order is one if the important steps of IDPs 
on their way to integrate to the hosting community. As a result of 
the procedure of making an entry to the passport about their resi-
dence in the ATO area, displaced persons were able to get a job, 
to get an international passport and to solve other documents-
related problems.
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допоМога Впо У набУтті ноВих Знань і наВиЧоК

Впроваджено: Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і 
Криму».

огляд: Практика спрямована на підвищення рівня соціальної 
адаптації та інтеграції ВПО в місцеву громаду через отримання 
життєвих перспектив, підвищення конкурентоздатності на 
ринку праці за допомогою набуття нових знань і навичок 
шляхом навчання. Ця практика передбачає безкоштовне 
навчання ВПО у трьох напрямках: інтернет-технології, 
англійська мова, хенд-мейд.

алгоритм дій:

1. Серія тренінгів з комп’ютерної грамотності та IT-технологій 
(робота і ведення бізнесу в мережі Інтернет) для можливості 
отримання додаткового заробітку, працюючи на дому.

2. Вивчення англійської мови для розширення сфери 
працевлаштування, отримання більш престижної і 
високооплачуваної роботи.

3. Практикуми з виготовлення хенд-мейду та сувенірної 
продукції.

Вплив:

ВПО, що беруть участь у заходах, отримують нові знання 
та навички для роботи і ведення бізнесу в мережі Інтернет, 
підвищують свій рівень англійської мови до Intermediate, 
вчаться виготовляти речі для душі та сувенірну продукцію 
своїми руками.

Приведена практика надає можливість ВПО підвищити свої 
шанси на ринку праці, покращити свій матеріальний стан, 
підвищити самооцінку та соціальний статус.

еКСпреС-доСлідження СтереотипіВ про Впо В Малих 
грУпах

Впроваджено: Літературне угруповання «СТАН».

огляд: проведення спрямованої малої дискусійної групи для 
вимірювання стереотипів стосовно внутрішньо переміщених 
осіб. Група зазвичай складається з 25-55 осіб, які протягом трьох 
годин формулюють запитання з прихованими стереотипами 
про переселенців з Донбасу або Криму. Під час подальшої 
систематизації та обговорення учасники з числа ВПО мають змогу 
відповісти на запитання та спробувати зруйнувати найбільш 
поширені стереотипи.

алгоритм дій:

1. Активізація аудиторії. 
Для активізації аудиторії дослідження було використано 
англомовний відеоролик «Приклади культурного 
розмаїття: уникайте стереотипів у спілкуванні». До 
перегляду відеоролика учасники експрес-дослідження 
мали відповісти на запитання: «Хто герої цього відео?». 
 
Після перегляду відеоролика аудиторія відповіла на 
питання «Про що спілкуються герої відео?». Через те, що 
відеоролик демонструвався без субтитрів англійською 
мовою, більшість аудиторії не змогла зрозуміти зміст 
розмови. Їхні відповіді базувалися на аналізі невербальних 
елементів розмови та характерних відмінностях між 
героями відео. 
 
Після цього модератори стисло переказали реальний 
зміст розмови, аудиторія обговорила, наскільки 
спрацьовують стереотипи щодо зовнішніх відмінностей у 
представників етнічних та соціальних меншин й чи можна 
використати це щодо вимушено переміщених осіб.

helping iDpS to obtain neW SKillS anD expertiSe

implemented by: The Ukrainian Union “Ukrainians of Donbass and 
Crimea”

overview: This practice is designed to improve the level of so-
cial adaptation and integration of IDPs to the local community 
through getting life perspectives, improving competitiveness 
on the labour market by obtaining new skills and expertise 
through training. This practice presupposes free of charge 
training of IDPs in three areas: internet technologies, English, 
hand-made.

operating procedures:

1. A series of trainings on computer literacy and IT technologies 
(work and business on the Internet) to obtain an opportunity 
to get additional income, working at home;

2. Studying English to broaden the sphere of employment,  
getting a more prestigious and better paid job;

3. Workshop on manufacturing hand-made and souvenir 
products.

impact:

IDPs participating in the events obtain new skills and exper-
tise for work and business on the Internet, improve their level 
of English to Intermediate, learn to manufacture products 
for their own pleasure and souvenir products with their own 
hands.

This practice enables the IDPs to increase their chances on the 
labour market, to improve their financial condition and to increase 
their self-esteem and social status.

expreSS reSearCh oF StereotypeS aboUt iDpS in Small 
groUpS

implemented by: Literary group «STAN»

overview: holding a guided small discussion group to meas-
ure stereotypes about internally displaced persons. The group 
usually consists of 25-55 people, who for three hours formulate 
questions with implicit stereotypes about displaced people from 
Donbass and Crimea. During the further systematization and 
discussion the participants who are IDPs have an opportunity to 
answer the questions and try to disprove the most widespread 
stereotypes.

operating procedures:

1. Stirring up the audience 
To stir up the audience for the research, we used an English-
language video “Examples of cultural diversity: avoid stere-
otypes in communication”; Prior to the view of the video the 
participants of the express-study were supposed the answer 
the question: “Who are the characters in this video?” 
 
After viewing the video the audience answered the question 
“What are the characters in the video discussing?” Because 
the video was shown in English without subtitles, most of 
the audience failed to understand the subject of the discus-
sion. Their replies were based on the analysis of non-verbal 
components of speech and peculiar differences between the 
characters in the video. 
 
After this the moderators could give a brief account of the real 
subject of the discussion, the audience discussed to what ex-
tent the stereotypes about external differences in representa-
tives of ethnic and social minorities work, and whether or not 
they can use it with respect to internally displaced persons.
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2. Збір та систематизація інформації. 
 
Збір інформації відбувався через дитячу гру. Як головний 
методичний інструмент використовувався збір анонімних 
питань від аудиторії до вимушено переміщених осіб. 
 
Для цього знадобилося: шапка для збору запитань, набір 
кольорових стікерів для записів (формату А6), ручки, 
фліпчарт, синій та червоний маркери. 
 
Перед початком збору інформації кожному учаснику 
роздали декілька кольорових стікерів та ручку. 
 
Вступне слово модераторів: «Давайте уявимо себе дітьми, 
які щось запитують у цікавих, несхожих на інших людей. 
Для дорослих задати такі наївні питання може бути 
соромно або нерозумно. Але дітям просто необхідно 
отримати на них відповіді, щоб пізнати світ». 
 
Завдання для аудиторії: «Сформулюйте питання до 
представників вимушено переміщених осіб, починаючи зі 
слів «А правда, що…», «А чому…» 
 
На виконання завдання виділяється до 10 хвилин часу. 
Після закінчення цього часу модератори збирають 
кольорові стікери в шапку. 
 
Важливим аспектом цієї технології є повна анонімність 
авторів запитань. Це дозволяє учасникам ставити більш 
гострі запитання, які б вони не змогли задати публічно з 
етичних міркувань. 
 
Приклад питання: «А правда, що переселенці зі Сходу не 
хочуть вчити українську мову?»

3. Систематизація інформації. 
 
Під час того, як модератори давали завдання, не 
приводилося жодних прикладів питань з прихованими 
стереотипами. Завдяки цьому ми не спрямовували людей 
думати в одному руслі, а давали повну свободу у виборі 
тем. Таким чином питання, що увійшли в одну групу, 
свідчать про існування сформованих стереотипів серед 
мешканців міст. 
 
Після того, як всі запитання було зібрано в шапку, 
модератори розпочали процес первинної систематизації 
стереотипів. Для цього учасники об’єднуються у 
підгрупи з 5-10 осіб та обговорюють частину зібраних 
питань з прихованими стереотипами щодо вимушених 
переселенців. В кожній з підгруп бере участь як мінімум 
один вимушений переселенець з Донбасу, але інші 
учасники на початку не знають про це.

4. Руйнування стереотипів в групі. 
 
Руйнування стереотипів відбувається під час 
оприлюднення запитань спочатку всередині підгруп, а 
потім – на загальну аудиторію. Представники ВПО мають 
можливість підтвердити або спростувати інформацію 
у запитаннях, змістовно відповісти на них та пояснити, 
звідки, на їхню думку, беруться ті чи інші стереотипи.

5. Подальший аналіз стереотипів стосовно етнічних та 
соціальних груп відбувається аналітичною групою після 
завершення заходу.

Вплив:

Під час проведення дискусійного заходу було виявлено 
основні блоки стереотипів стосовно ВПО. Працюючи в малих 
групах, активні переселенці змогли частково зруйнувати 
стереотипи про себе серед учасників зустрічі. Матеріали 
дослідження активно використовуються іншими громадськими 
організаціями для покращення ефективності роботи щодо 
адаптації ВПО у приймаючі громади.

2. Collection and systematization of information 
 
The information was collected through a children’s game. We 
used a collection of anonymous questions from the audience to 
the displaced persons as the main methodological instrument. 
 
To do this we needed: a hat to collect questions, a set of 
coloured stickers for notes (A6 format), pens, a flipchart, blue 
and red markers. 
 
Before we began to collect information, each participant was 
given several coloured stickers and a pen. 
 
The opening words from the moderators: “Let us imagine that we 
are children setting question to interesting people, who are un-
like others. To adults it may seem embarrassing to ask such naive 
questions. But the children simply need to get answers to these 
questions, so that they could learn about the world.” 
 
The task of the audience: “Formulate questions to internally 
displaced persons starting with the words “Is it true that...”,  
“Why...”; 
 
10 minutes was given to complete the task. After the end  
of this time the moderators collect coloured stickers into a 
hat. 
 
An important aspect of this method is full anonymity of the 
authors of the questions. This enables the participants to ask 
harsher questions, than they would ask in public for ethical 
reasons. 
 
An example of the questions: “Is it true that persons displaced 
from Donbass do not want to study Ukrainian?

3. Systematizing the information. 
 
While moderators were setting the task, no examples of 
questions with hidden stereotypes were given. Due to 
this, we did not steer people to think in one direction, but 
we gave them total freedom in the choice of topics. Thus, 
the questions that made it to one group are the evidence 
of the existence of set stereotypes amongst the residents 
of the cities. 
 
After all the questions were collected into a hat, the moderators 
started the process of primary systematization of the stereotypes. 
To do this the participants were united into subgroups of 5-10 
people and they discussed some of the collected questions with 
implicit stereotypes about internally displaced persons. In each 
group there is at least one internally displaced person from Don-
bass, but the other participants at the beginning do not know 
about it.

4. Disproving stereotypes in a group
 
Disproving stereotypes takes place when questions are first 
made public inside groups, and then for the general audi-
ence. Internally displaced persons have an opportunity to 
confirm or disprove the information in the questions, to 
meaningfully answer the questions and to explain from 
where they think certain stereotypes arise.

5. Further analysis of the stereotypes about ethnic and social 
groups is conducted by the analytical group after the end of 
the event.

impact:

During the discussion activity we determined the main blocks of 
stereotypes about IDPs. When working in small groups, active dis-
placed persons could partially disprove stereotypes about them-
selves among the participants of the meeting. The materials of the 
research are actively used by other NGOs to improve the efficiency 
of their work on the adaptation of IDPs in hosting communities.

27



жиВа бібліотеКа З Впо (У тоМУ ЧиСлі З людьМи іншого 
КольорУ шКіри)

Впроваджено: громадська організація захисту прав іноземних 
студентів «EL&OL».

огляд: Шкільна молодь дуже легко підхоплює стереотипи, що 
панують у суспільстві. Міжособистісні конфлікти між дітьми з 
числа ВПО та їхніми однолітками в школах є однією з проблем 
на шляху до інтеграції переселенців. Методика Живої Бібліотеки 
ефективно використовується для руйнування стереотипів про 
соціальні, етнічні та релігійні меншини. Цільовою аудиторією 
Живої Бібліотеки з ВПО можуть бути як діти-підлітки (12-15 років), 
так і соціальні педагоги, вчителі чи звичайні мешканці міста. Як 
гостей запрошують ВПО (в тому числі студентів-іноземців, які теж 
вимушено переїхали з окупованих територій).

алгоритм дій:

За підтримки Департаменту освіти і науки міста Івано-
Франківська активісти впроваджують серію культурно- 
освітніх заходів для молоді за методикою Живої Бібліотеки.

1. Отримання дозволу на проведення заходу від міського 
управління освіти та науки. Для пришвидшення 
переговорів варто одразу йти до заступника, який 
займається позакласною роботою.

2. Домовленість про дату, місце проведення заходу в одному 
з загальновідомих публічних місць (бібліотека, музей 
тощо).

3. Запрошення цільової аудиторії: з різних шкіл 
запрошується по групі дітей та соціальних педагогів (4 -5 
школярів та 1 педагог). Всього у заході бере участь 25-30 
представників цільової аудиторії.

4. Запрошення гостей-переселенців різного віку та статусу, 
людей іншого кольору шкіри. Найкраще підбирати гостей 
максимально не схожих один на одного: інтернаціональну 
пару, студентів-іноземців з екзотичних країн, які мігрували 
з Донбасу або Криму, переселенців-пенсіонерів, молодих 
та амбітних переселенців, таких, що мають чи мали 
власний бізнес. Всі гості мають бути готові відповідати на 
будь-які питання аудиторії.

Структура заходу «жива бібліотека з Впо»

•	 кілька хвилини йде розігрів аудиторії та надання 
інформації про правила та концепцію заходу (запрошені 
гості сидять у іншій кімнаті);

•	 проводиться міні-дискусія для виявлення стереотипів 
щодо ВПО, людей іншого кольору шкіри тощо. Всі думки 
фіксуються модератором;

•	 учасники об’єднуються в групи (кількість груп дорівнює 
кількості запрошених гостей). Педагоги мають бути 
об’єднані в окрему групу;

•	 до аудиторії запрошуються гості заходу. Кожна група по 
черзі спілкується з кожним з гостей, ставлячи йому будь-
які запитання протягом 8-10 хвилин.

підбиття підсумків. Разом з аудиторією йде обговорення 
проблем, з якими стикаються гості. Учасники діляться 
з модератором враженнями й дають власну оцінку 
стереотипним уявленням, які були сформульовані на початку 
заходу.

Вплив:

Звичайно, важко виміряти статистику руйнування стереотипів 
та підвищення толерантності серед учасників Живої Бібліотеки. 
Тим не менш, судячи з відгуків учасників, бажання шкільної 
адміністрації та активних вчителів продовжувати проведення 
заходів за цією методикою, можна констатувати її ефективність. 
Окрім того, Жива Бібліотека позитивно впливає на запрошених 
гостей. З їхніх слів, після заходу ВПО та інші гості відчули себе 
більш потрібними для суспільства та цікавими для інших 
людей.

liVing library With iDpS (inClUDing people oF 
ColoUr)

implemented by: non-governmental organization of international 
students’ rights protection «EL&OL».

overview: School youth very easily takes up stereotypes in the 
society. Interpersonal conflicts between children of IDPs and their 
peers in schools are one of the problems of IDPs’ integration.  
The methods of the Living Library are efficiently used to disprove 
stereotypes about social, ethnic and religious minorities.  
The target audience of the Living Library with IDPs can be both 
teenagers (12-15 years old), and social counsellors or ordinary 
residents of the city. The guests in the event were IDPs (including 
international students who also were forced to leave occupied 
territories).

operating procedures:

With the support of the Department of Education and Science of Ivano-
Frankivsk, the activists implement a series of cultural and educational 
events for young people according to the methods of the Living Library.

1. Getting a permit to implement the event from the city 
department of education and science. In order to speed up 
the consultations it is better to directly address the deputy 
dealing with extracurricular activity.

1. Agreement on the date, venue for the event in one of the 
well-known public places (library, museum, etc.).

1. Inviting target audience: from each school we invite one 
group of children and social counsellors (4-5 school children 
and 1 counsellor). In total 25-30 members of the target audi-
ence take part in the event.

1. Inviting guests – displaced persons of different age and 
status, people of colour. It is best to choose guests who are as 
different from each other as possible: an international couple, 
international students from exotic countries, who moved 
from Donbass or Crimea, displaced pensioners, young and 
ambitious displaced persons, those who have their business. 
All the guests must be able to answer any questions from the 
audience.

the structure of the event “living library with iDps”

•	 For several minutes there is a warm-up of the audience, and 
the audience is provided with information about the rules 
and the concept of the event (the invited guests sit in a sepa-
rate room);

•	 A mini-discussion is conducted in order to detect stereotypes 
about IDPs and people of colour etc. All opinions are recorded 
by the moderator;

•	 The participants are united into groups (the number of 
groups is equal to the number of guests invited). Teachers/
counsellors must be united in a separate group;

•	 The guests of the event are invited to the audience. Each 
group takes turns to talk to each of the guests and asks them 
any questions for 8-10 minutes.

Drawing conclusions. Together with the audience, we discuss the 
problems encountered by the guests. The participants share their 
impressions with the moderator and express their own evaluation 
of the stereotypes which were formulated at the beginning of the 
event.

impact:

•	 Naturally, it is difficult to measure the statistics of stereotypes 
disproved and tolerance increased among the participants of the 
Living Library. Nevertheless, judging from the feedback from the 
participants, the desire of the school administration and active 
teachers to continue having such activities according to this 
methodology, we can claim that it is efficient. Moreover, the Liv-
ing Library has a positive impact on the guests invited. According 
to IDPs and other guests, after the event they felt they are needed 
in the society and interesting to other people.
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робоКлУб для дітей З ЧиСла Впо та УЧаСниКіВ ато

Впроваджено: Громадська організація «ДОМ 48/24».

огляд: Сім’ї переселенців і учасників АТО не завжди мають 
змогу повноцінно розвивати своїх дітей та надавати їм доступ 
до раннього професійного орієнтування за ІТ-спеціальностями. 
Безкоштовний Робоклуб для технічно обдарованих дітей 
Івано-Франківська працює як постійнодіючий освітній 
проект з розвитку творчого мислення дітей за допомогою 
навчальних наборів з серії Lego Education і мови візуального 
програмування Scratch.

алгоритм дій:

1. Закупка необхідної кількості навчальних наборів з серії 
Lego Education.

2. Формування груп з потенційних учасників навчання.

3. Створення комунікативного майданчика для 
постраждалих від війни на Сході України (сім’ї ВПО та 
учасників АТО).

4. Проведення серії занять-практикумів.

5. Здобуття учасниками проекту нових знань та досвіду в 
сфері неформальної ІТ-освіти для дітей.

Вплив:

Участь дітей ВПО у Робоклубі сприяє соціальній адаптації 
та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громаду Івано-
Франківська. Напрацьовані освітні методики і тактики легко 
передаються в інші міста та країни.

платФорМа для адаптаЦії підлітКіВ Впо

Впроваджено: Соціальний проект TEEN TEAM.

огляд: Ідея та початок реалізації проекту почалися ще задовго 
до початку конфлікту на Сході України. Головним завданням 
проекту було показати дітям і підліткам з різних регіонів 
України, наскільки всі ми різні і разом з тим, наскільки ми 
єдині в колі своєї родини – України. Після початку бойових 
дій на Сході України ця задача стала як ніколи актуальною і 
важливою.

Про проблеми ВПО говориться і пишеться досить багато, 
вони багатогранні – це і відсутність житла, і проблеми 
з працевлаштуванням, і багато іншого. Але ми мало 
замислюємося над тим, як себе почувають діти, які опинилися 
відірваними від дому, від звичного середовища, від усталеного 
укладу життя в зовсім іншій місцевості, новому культурному, а 
інколи і мовному середовищі.

Головна мета – руйнування міфів, непорозуміння, формування 
толерантного ставлення до культури і традицій різних регіонів 
нашої країни, участь у повноцінному активному житті і ефективна 
адаптація у суспільстві підлітків з різних регіонів України.

алгоритм дій:

1. Майстер-клас з залучення підлітків до активного 
соціального життя, участь у волонтерстві і ефективна 
адаптація дітей ВПО в середовищі однолітків; діти та 
підлітки від 12 до 16 років. (Участь підлітків разом з 
освітньо-благодійним проектом “ЯНГОЛИ ПОРУЧ” у 
волонтерських заходах, направлених на підтримку дітей, 
які знаходяться на тривалому лікуванні).

2. Майстер-клас з посилення участі підлітків у повноцінному 
житті суспільства, формування активної життєвої 
позиції, волонтерства, ефективна адаптація дітей ВПО 
у суспільстві. (Зустрічі та майстер-класи, направлені на 
підтримку воїнів, які проходять службу в АТО).

roboClUb For the ChilDren oF iDpS anD VeteranS oF the ato

implemented by: NGO «DOM 48/24».

overview: Families of IDPs and ATO veterans do not always have 
an opportunity to comprehensively educate their children and 
provided them with an access to early professional orientation in 
IT majors. A free of charge Roboclub for technically gifted children 
of Ivano-Frankivsk works on an on-going basis as an educational 
project on the development of creative thinking of children with 
the help of study sets of Lego Education series and Scratch pro-
gramming language.

operating procedures:

1. Procurement of the needed number of study sets from Lego 
Education series;

2. Formation of groups from amongst the participants of the training;

3. Creation of the communicative platform for those, who suf-
fered from warfare in the East of Ukraine (families of IDPs and 
ATO veterans);

4. Conduct of a series of trainings;

5. Participants of the project gain new expertise and experience 
in the sphere on informal IT education for children;

impact:

The participation of IDP children in the Roboclub contributes to the adapta-
tion and integration of internally displaced persons into the community of 
Ivano-Frankivsk. The developed educational methods and practices can 
easily be transferred to other cities and countries.

platForm For the aDaptation oF iDp teenagerS

implemented by: Social project TEEN TEAM

overview: The concept and the beginning of the project imple-
mentation started even before the conflict in the East of Ukraine. 
The main task of the project was to show children and teenag-
ers from different regions of Ukraine to what extent we are all 
different, but at the same time united in the circle of our family 
– Ukraine. After the beginning of warfare in the East of Ukraine this 
task became urgent as never before.

The problems of IDPs are discussed a lot, they are numer-
ous, including lack of accommodation, problems with 
employment and many others. But we rarely reflect on the 
feelings of children, who are torn away from their homes, 
from the familiar environment, from the usual way of life 
in a totally different location, new cultural and sometimes 
even lingual environment.

The main aim is to disprove myths, misunderstandings, form a tol-
erant attitude to the culture and traditions of different regions of 
our country, participate in a fulfilling and active life and an efficient 
social adaptation of teenagers from different regions of Ukraine.

operating procedures:

1. Workshop on involving teenagers into active social life, 
participation in volunteer activity and effective adaptation of 
IDP children in the environment of their peers; children and 
teenagers aged from 12 to 16. (Participation of teenagers 
together with the educational-charity project “ANGELS ARE 
NEAR” in volunteer activities aiming to support the children, 
who undergo long-term treatment);

2. Workshop on facilitating the participation of teenagers in the 
fulfilling life of the society, formation of an active life stance, 
volunteering, efficient adaptation of IDP children in the 
society. (Meetings and workshops aiming at the support of 
veterans serving in the ATO);
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3. Цикл зустрічей за програмою «Толерантність»; знайомство 
з багатогранністю нашого світу, культурою і традиціями 
країн Азії та Африки, формування шанобливого ставлення 
до культури, традицій, способу життя і звичаїв народів 
інших країн.

4. Профорієнтація; забезпечення інформацією 
про можливості професій, навчальних закладів, 
працевлаштування, побудови кар’єри. (Зустрічі з 
успішними підприємцями міста, історії успіху, візити 
до діючих бізнесів, ознайомлення з професіями та 
можливостями освітніх закладів та програм).

5. Майстер-клас; ознайомлення з традиціями та звичаями 
Західної України.

Головне досягнення, отримане при реалізації проекту, – це 
посмішки, щастя і сміх дітей. Це нові друзі, нові захоплення і 
нові знання, це успішна адаптація в суспільстві та середовищі 
своїх однолітків. 

Вплив:

Головна зміна в суспільстві від реалізації такої ініціативи – злам 
бар’єрів стосовно дітей вимушених переселенців. Фінансування, 
допомога в організації та реалізації проекту здійснюється завдяки 
спонсорам і меценатам Івано-Франківська, освітнім і благодійним 
організаціям міста, які раді прийняти у своєму місті не просто ВПО, 
а нових повноправних, нехай ще і юних жителів.

аКЦія на підтриМКУ діалогУ Між Впо та 
прийМаюЧиМи гроМадаМи

Впроваджено: Літературне угруповання «СТАН».

огляд:

21 вересня весь світ відзначає День миру (International Day 
of Peace) як день глобального припинення вогню та відмови 
від насильства. В Україні в цей день відбуваються локальні 
та регіональні акції на підтримку порозуміння та діалогу 
всередині українського суспільства та привернення 
міжнародної уваги до анексії Криму й військової агресії РФ 
на Донбасі.

алгоритм дій:

1. Зв’язатися з координаторами акції в Україні та 
координаторами з інших регіонів.

2. Зібрати та систематизувати статистичні та соціологічні 
дані, а також цікаві життєві історії ВПО, які необхідно 
представити під час акції.

3. Визначитися з місцем та формою проведення акції у місті.

4. Розробити детальний план акції, підготувати та 
розповсюдити анонси про подію.

5. Долучити до акції інші громадські організації, ініціативні 
групи, окремих спеціалістів та волонтерів як спікерів та 
експертів.

6. Повідомити важливу інформацію щодо проведення акції 
координаторам акції в Україні та власним кореспондентам 
центральних ЗМІ.

7. Повідомити орган місцевого самоврядування про 
проведення акції.

8. Провести акцію та розповсюдити інформацію про неї в ЗМІ 
та серед зацікавлених осіб.

Під час проведення акції варто робити майстер-класи, тренінги, 
перформанси, фотовиставки, форум-театральні постановки та інші 
інтерактивні заходи для привернення додаткової уваги.

3. A cycle of meetings within the program “Tolerance”; meeting 
the diversity of our world, culture and traditions of Asian and 
African countries, formation of a respectful attitude to culture, 
traditions, way of life and customs of people from other 
countries;

4. Career guidance; providing with information about op-
portunities of professions, educational establishments, 
employment, career development. (Meeting successful 
entrepreneurs of the city, success stories, visits to operating 
businesses, getting to know professions and opportunities of 
educational programs and curricula).

5. Workshop; learning about traditions and customs of Western 
Ukraine.

The main achievement after implementing this project was 
children’s smiles, happiness and laughter. This entails making new 
friends, new hobbies, new knowledge, and also a successful adap-
tation into the society and the environment of their peers. 

impact:

The main change in the society as a result of implementing this 
initiative is breaking barriers for children of IDPs. Financing and 
assistance in the organization and implementation of the project 
were provided by sponsors and philanthropist of Ivano-Frankivsk, 
educational and charity organizations of the city, that are happy to 
host in their city not just IDPs, but new rightful young inhabitants.

Campaign For the SUpport oF the DialogUe betWeen 
iDpS anD hoSting CommUnitieS

implemented by: Literary group «STAN»

overview:

On September 21 the whole world celebrates the International 
Day of Peace as a day of global cessation of fire and renunciation 
of violence. In Ukraine this day is marked by local and regional 
events to support mutual understanding and dialogue inside the 
Ukrainian society and to draw international attention to the an-
nexation of Crimea and military aggression of the Russian Federa-
tion in Donbass.

operating procedures:

1. Contact the coordinator of the event in Ukraine and coordina-
tors from other regions;

2. Collect and systematize statistical and sociological data, and 
also interesting life stories from IDPs, which should be pre-
sented during the event;

3. Determine the venue and the form of the event in the city;

4. Develop a detailed action agenda, prepare and spread an-
nouncements of the event;

5. Involve other NGOs, initiative groups, experts and volunteers 
as speakers and experts in the event;

6. 6. Inform the coordinators of the event in Ukraine and our 
journalists in the central media of the important information 
about the event;

7. 7. Inform the local municipality of the event;

8. 8. Conduct the event and spread information about it in the 
media and among stakeholders.

9. It is helpful to conduct workshops, trainings, performances, 
photo exhibitions, forum-theatrical performances and other 
interactive activities within the framework of the event to 
draw additional attention. 
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Вплив:

Проведення акції – це ефективний спосіб порушити питання 
стереотипного ставлення місцевого населення до ВПО та 
розпочати діалог з місцевою владою задля кращої інтеграції 
ВПО у нових місцях. Вихід ряду публікацій в регіональних та 
загальнонаціональних ЗМІ допоможе у формуванні думки 
громадськості щодо необхідності розбудови діалогу та 
допомоги ВПО.

підВищення аКтиВноСті Впо ЧереЗ ФінанСУВання 
МіКроініЦіатиВ

Впроваджено: польовим офісом ВБФ «Право на Захист» у 
Західній Україні.

огляд: 

В рамках проекту «Адвокація та правова допомога внутрішньо 
переміщеним особам в Україні» (у партнерстві з Данською 
Радою зі справ Біженців та УВКБ ООН)  в Івано-Франківській 
області були фінансово підтримані 11 ініціатив, направлених 
на інтеграцію ВПО до приймаючої громади та зменшення 
негативних наслідків, пов’язаних із збройним конфліктом 
на Сході України та вимушеним переміщенням. Проектні 
пропозиції могли подавати представники ініціативних груп 
та представники НУО, членами яких було не менше 3-х ВПО. 
Перевага надавалась ініціативам, які залучали до участі як 
ВПО, так і місцевих мешканців. Всього, у заходах, взяло участь 
близько 1000 осіб.

алгоритм дій:

1. Поширення інформації про проект під час 
моніторингових візитів.

2. Допомога аплікантам у написанні проектної заявки.

3. Незалежний відбір ініціатив працівниками 
головного офісу Данської Ради зі справ Біженців у м. 
Дніпропетровську.

4. Забезпечення рівного доступу під час визначення 
учасників.

5. Реалізація підтриманих проектів.

6. Моніторингова оцінка проведених заходів.

7. Зустріч з фокус-групою (8-10 учасників заходів) для 
виявлення ефективності ініціатив та досягнення 
результату.

Вплив: 

Були створені умови для діалогу та налагодження зв’язків між 
ВПО та приймаючою громадою. Учасники заходів з легкістю 
заводили нові знайомства. Деякі ініціативи були продовжені 
організаторами і після закінчення фінансування. Завдяки 
навичкам, отриманим на творчих майстер-класах, група жінок 
ВПО вирішила виготовляти дитячі іграшки для забезпечення 
власних родин. Соціальні еко-плакати, які створили діти, були 
запропоновані органам місцевої влади для встановлення 
у місцях проведення публічних заходів. 3 ініціативи від 
молодіжних «агентів змін», які пройшли тренінг, були 
підтримані міжнародними донорами. Школа з форум-театру 
провела виставу у місцевому антикафе та започаткувала низку 
подібних ініціатив у місті Івано-Франківську.

impact:

Conducting this event is an efficient way to raise the issue of 
stereotypical attitude of the local population to IDPs and to start 
a dialogue with the local municipality in order to better integrate 
IDPs in their new places. The publication of a number of materials 
in regional and national media will facilitate the formation of the 
public opinion about the need to develop a dialogue and assist 
IDPs.

inCreaSing the aCtiVity oF iDpS throUgh FinanCing 
miCro initiatiVeS

implemented by: regional office of the ACF «Right to Protection» 
in Ivano-Frankivsk 

overview:

Within the framework of the project «Advocacy, Protection and 
Legal Assistance to the Internally Displaced Population of Ukraine» 
(in partnership with the Danish Refugee Council and UNHCR), 
there have been 11 initiatives supported in the Ivano-Frankivsk 
region. They all were aimed at integrating IDPs to the host com-
munity and reducing the negative effects related to the armed 
conflict in eastern Ukraine and forced displacement. Project pro-
posals could have been submitted by representatives of initiative 
groups or NGOs, with at least 3 IDPs as members. Preference was 
given to initiatives that attracted participation of both IDPs and 
the local residents. In total, all the related events were attended by 
about 1,000 people.

operating procedures:

1. Dissemination of information about the project during the moni-
toring visits.

2. Assistance to applicants in the writing stages of their project proposals.

3. An independent selection procedure of initiatives by the employ-
ees of the head office of the Danish Refugee Council in Dnepro-
petrovsk.

4. Ensuring equal access and opportunities to all during the final 
selection of the final participants.

5. Implementation of the approved projects.

6. Monitoring and assessment of all events linked to the selected 
projects.

7. Focus group meeting (8-10 events’ participants) indentifying ef-
ficiency of the initiatives and the achieved results.

impact:

Through this, opportunities have been created for dialogue and 
networking between the IDPs and the host community. The 
participants easily struck up new friendships. Some initiatives 
were continued even after the funding. For instance, due to skills 
learned in creative workshops, a group of internally displaced 
women decided to continue making toys for their families. Social 
eco-posters, that have been created by children, were presented 
to the local authorities with a suggestion to place them in public 
space. 3 initiatives from the young “agents of change”, who have 
been trained, were additionally supported by international donors. 
Moreover, a forum-theater school of gave a performance in the lo-
cal anti-cafe and launched this way a number of similar initiatives 
in Ivano-Frankivsk.
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МАТеріАЛи ПоЛьового доСЛіджеННя 
СТереоТиПів Про вПо в деСяТи МіСТАх 
уКрАїНи
цеНТрАЛьНА уКрАїНА

виННицА
•	 А чому саме Вінниця?

•	 А правда, що наше місто одне з найкращих у Світі?

•	 Чому опинився в Вінниці?

•	 А чому ви обрали наше місто?

•	 А правда, що вам добре у нас?

•	 А чому ви вирішили переїхати саме до нашого міста?

•	 А правда, що мешканці Донецьку не такі, як мешканці 
Вінниці?

•	 А правда, що ви змінили свою думку про центр України, 
переїхавши до нас?

•	 А правда, що більшість мешканців Донецької області не 
покидали її межу?

•	 А правда що з вашого міста всі люди виїхали з сім’ями 
назавжди?

•	 Чому інші залишились?

•	 А правда, що ти з Донбасу? А чому не залишився там?

•	 А чому ви вирішили покинути своє рідне місто, а не 
залишилися у ньому?

•	 А чому ти тут, а не воюєш за свою землю, житло, бізнес?

•	 А чому ви не хотіли мітингувати раніше, до війни, щоб 
покращити своє життя?

•	 А чого ви втекли й не захищали Донбас?

•	 А чому переселенці ставляться агресивно до жителів?

•	 А чого ви ще не стали читачем нашої бібліотеки?

•	 А правда, що вам складно влаштуватися у Вінниці?

•	 Чи об’єднуєтесь у ГО?

•	 А правда, що мешканцям Донбасу потрібна психологічна 
допомога?

•	 А правда, що держава надає вам допомогу в 
працевлаштуванні та наданні житла?

•	 А чому не можна звільнити від податків переселенців? 
Хоча б ФОП та малі підприємства?

•	 А правда, що ви не говорите по українські?

•	 А правда, що на Донбасі зараз не розмовляють 
українською?

•	 Чому у східних регіонах не поважають українську мову?

•	 А правда, що ви бажаєте жити в Росії?

•	 У вас що, правда всі за Росію?

•	 А правда, що на Донбасі більшість за Росію?

•	 А чому ти не поїхала в Росію?

•	 А правда, що на Донбасі більшість за Росію?

•	 А правда, що більшість мешканців Донбасу їде з України? А 
чому саме вони виїжджають?

•	 А правда, що більшість Донбасу підтримують ДНР та ЛНР?

•	 А правда, що всі, хто залишився в зоні АТО підтримують 
Путіна?

•	 А правда, що 80% Донбасу підтримує ДНР?

•	 Чому мешканці Донбасу не вважають себе Україною?

•	 А чому саме в ваших східних областях розпочалися такі 
події?

•	 А правда, що жителі Донбасу думають, що вони годують 
всю центральну й західну Україну?

•	 А правда, що у вас думали, бандерівці, що ми їмо дітей?

•	 А правда, що українська армія їсть дітей на Донбасі?

•	 А правда, що всі люди рівні на землі, не залежно з якого 
вони регіону?

•	 А правда, що Україна – це буферна зона для США та РФ?

Київ
•	 А чому саме Київ?

•	 А почему выбрали для переселения именно этот город? 

•	 А чому Ви вирішили переїхати сюди? Що Ви взяли з собою?

•	 А почему Вы приехали именно в наш город?

•	 А чому Ви переїхали сааме до Києва?

•	 А правда, Вам подобається в Києві?

•	 А чому Ви обрали Київ,а  не Львів?

•	 А чому Ви сааме сюди переїхали?

•	 А чому Ви обрали саме це місто?

•	 А чи правда, що в Києві Вам подобається?

•	 А правда, Київ чудове місто?

•	 А чому основна маса переселенців їде саме до Києва?

•	 А чому Ви допустили таке?

•	 А чому Ви не воюєте за власну землю?

•	 А почему Вы это допустили?

•	 А почему все так радикально?

•	 А чому Ви привели до того, що відбувається в нашій країні?

•	 А чи правда, що чоловіки зі сходу бояться захищати свою 
землю?

•	 А чому Ваш син на мирній території, а мій воює?

•	 А чому Ви не зробили все можливе, щоб запобігти 
ситуації?

•	 А чи правда що Вам байдуже?

•	 А чому ти не залишився, щоб виправити стан війни?

•	 А чи правда, що ти нічого не зробив, щоб в твоєму місті 
булла Україна?

•	 А чому не можна було це якось упорядкувати, вирішити 
мирним шляхом?

•	 А чому Ваші чоловіки тут?

•	 А почему Вы всегда недурно выглядите?

•	 А чому Ви виглядаєте краще нас?

•	 А чому Ви виокремлюєте себе з-поміж інших?

•	 А почему Вас так много?

•	 А чому Ви ставите себе вище нас?

•	 А чому Ви не йдете працювати?

•	 А правда, что Вам безразлично где жить и кем быть, лишь 
бы комфортно?

•	 А почему Вы такие невоспитанные?

•	 А почему у Вас машины лучше наших?

•	 А чому Ваша зарплатня там булла вище нашої?

•	 А правда, що Ви не йдете на компроміси?

•	 А правда, що Ви не любите нас?

•	 А почему Вы настолько упрямые?

•	 А правда, что Вас ущемляют у нас?
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•	 А правда, Київ чудове місто?

•	 А почему Вы не помогаете киевлянам? Мы же помогаем 
Вам.

•	 А чи правда, що Вас, як переселенців зі сходу України, не 
задовольняє те, як приймають Вас і допомагають прості 
кияни?

•	 А чому Ви не хочете подумати про щирість простого 
народу по відношенню до Вас?

•	 А правда, що більшість бізнесменів Донецької та 
Луганської області знаходяться в Києві?

•	 А чому Ви не говорите українською?

•	 А правда, що Ви не розумієте української мови?

•	 А чому Ви переїхали в Україну?

•	 А чому Ви не переехали до Харкова?

•	 А чому Ви переїхали на територію підконтрольну Україні?

•	 А чому Ви голосували за Росію, а приїхали до України?

•	 А чи правда, що там краще, де нас нема?

•	 А чому Ви не повертаєтесь на звільнені території?

•	 А чому не переселились в Росію?

•	 А чому, як раніше, не виїхати за кордон?

•	 А почему Вы переехали только сейчас?

•	 А чому Ви не виїхали за кордон?

•	 А правда, що Ви вважаєте себе українцями?

•	 А чому Ви не сприймаєте Україну?

•	 А чи правда, що тебе бентежать події на Україні?

•	 А чому Ви не вірите в Україну?

•	 А правда, что Вы настраиваете своих детей против 
Украины?

•	 А чому Ви стидаєтесь України, але живете в ній?

•	 А чому Ви не любите українських жінок?

•	 А почему такое происходило?

•	 А чому так сталося?

•	 А чому так сталось?

•	 А чому на Вашу думку так сталося?

•	 А чи правда, що Ви очікували такого кінця?

•	 А чому Ви вважаєте мешканців західної та центральної 
України фашистами?

•	 А правда, що Бандера для Вас фашист?

•	 А правда, що Ви будете себе поводити чемно?

•	 А чи правда, що Ви боїтеся правди?

•	 А правда, що західняки – фашисти?

•	 А чи правда, що більшість з Вас за Росію?

•	 А правда ли, что над Вашими жилищами висели росийские 
флаги?

•	 А правда, що Росія краща за Україну?

•	 А правда, все саме так, як показують по телевізору?

•	 А правда, что Вашим мужьям платят за то, что они воюют 
против нас?

•	 А чи правда, що більшість людей, які воюють за ДНР – 
місцеві?

•	 А чи правда, що вирішальним фактором теперішньої 
ситуації на Донбасі було місцеве населення?

•	 А правда ли то, что происходит вообще?

•	 А правда, коли Польща піде війною проти України, Ви їх 
підтримаєте?

•	 А чи правда, що ми дійсно  кимось воюємо, чи то бізнес 
просто? 

•	 А чи правда, що Ви залишили свою хатню тварину там?

•	 А чи правда, що ти жив/жила у постійній небезпеці?

•	 А чи правда, що Вас примушували і катували?

•	 А чи правда,  що Ви просто жертви і нічого не могли 
подіяти?

•	 А правда ли, что человек никогда не может до конца 
адаптироваться на новом месте? 

•	 А правда, що знайти роботу дуже важко?

•	 А чи правда, що Вам важко винайняти житло?

•	 А правда, що Вам надавали квартири?

•	 А правда, що Ви взяли лише найнеобхідніше?

•	 А чи правда, що насправді в головах людей щось 
змінилось?

•	 А чи правда, що ситуація булла справді настільки 
критичною?

•	 А правда, что Вы испытываете неудобства в связи с 
оккупацией своего города?

•	 А чи правда, що Вас не евакуювали?

•	 А правда ли, что Вы были бессильны?

•	 А правда, що Вам допомагали долучитись до суспільного 
життя? Якщо так, то які заклади, окрім пропонованого в 
соц мережах.

•	 А правда, що Ваші оселі грабують, доки Ви тут?

•	 А чи правда, що не всі мали можливість переїхати?

•	 Кременчук

•	 А чому ми зібралися саме в Кременчуці?

•	 А правда, что мужья жён переселенок «воюют дома 
против укропов»?

•	 А правда, що переселенцы из Донбасса поддерживают 
Путина, даже живя в Украине?

•	 А правда, що переселенці вважають, що держава винна 
їм…

•	 А чому в Луганську не люблять укроп?

•	 А правда, що переселенці зі Сходу не хочуть вчити 
українську мову?

ПівНічНА уКрАїНА 

черНігів
•	 А чому ви переїхали саме до Чернігова?

•	 Чому ви обрали Чернігів, залишив ЛНР, ДНР?

•	 А чому ви приїхали саме до Чернігова?

•	 А чому ви переїхали не до Росії?

•	 А правда, що ваш регіон дотаційний?

•	 А правда, що в Луганську розруха?

•	 А правда, що офіційна ставка терапевта у Донецьку – 7000 
грн?

•	 А правда, що вас ще до Майдану залякували 
«бандерівцями»?

•	 А правда, що ви виїхали тому, що ваш будинок 
розбомбили?

•	 А чому у вас заплакані очі?

•	 А правда, що ви маєте проблеми ,які не вирішуються?

•	 А почему вы думаете, что мы вам всем что-то должны?

•	 А чому ви не завжди йдете на ту роботу, яку вам 
пропонують у нашому місті?
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•	 А почему вы не спешите устраиваться у нас на работу?

•	 А правда, что переселенца невозможно выселить из 
снимаемой им квартиры?

•	 А чому від вас так часто звучить питання «Київ не чує 
Донбас!»? Хіба Київ чує інші регіони?

•	 А правда, що ви вважаєте, що мешканці України вам щось 
винні?

•	 А правда, що у вас є професія і ви готові працювати 
(шукаєте роботу)?

•	 А чому ви приїхали до нас, а не залишилися захищати 
свою рідну землю?

•	 А правда, что вы позволили забрать свой дом?

•	 А чому жителі Донбасу не змогли спинити російську 
агресію на самому початку?

•	 Чи правда, що у вас ненавидять укр.мову?

•	 А правда, що вам забороняли розмовляти укр..мовою?

•	 А правда, що вам все одно на якій мові розмовляти?

•	 А правда, що більшість мешканців Луганської та Донецької 
області мають російські корні, проросійські настрої, 
думають, що всі українці їм винні?

•	 А правда, що у всіх на Донбасі – українські паспорти?

•	 А правда, що українська мова для мешканця східної 
України гірша за китайську?

•	 А правда, що у вас багато проблем з орендою житла?

•	 А правда, що виникають труднощі у пошуку житла через 
негатив до «донбасівців»?

•	 Що змусило вас покинути житло?

•	 А правда, що на Донбасі люди хочуть приєднатися до 
Росії?

•	 А чому ви в усьому звинувачуєте Україну, українську 
армію?

•	 А правда, що більшість мешканців Луганської та Донецької 
області мають російські корні, проросійські настрої, 
думають, що всі українці їм винні?

•	 А правда, що більшість жителів Донбасу за Росію?

•	 А правда, що більшість переселенців продовжує 
підтримувати сепаратистів? А чому?

•	 Західна Україна:

•	 Івано-Франківськ

•	 А чому ви вибрали сам наше місто?

•	 А чому ви вибрали місцем проживання Західну Україну?

•	 А чому ви не поїхали в Росію, таку багату й справедливу?

•	 А чого приїхали до нас?

•	 А чому ви приїхали саме на Західну Україну?

•	 А правда, що ви приїхали з Донецька?

•	 А чому ви приїхали саме в Західну Україну?

•	 А чому ви коли приїхали на Прикарпаття говорите тільки 
російською мовою самі й забороняєте вашій дитині 
говорити в школі, в транспорті, всюди українською мовою?

•	 А правда, що ви не хочете жити в Україні?

•	 А правда, що ви в школі вчили історію?

•	 А чому ви (не всі) не хочете говорити українською мовою?

•	 Чи вивчають в ваших школах християнську етику?

•	 Як ви сприймаєте історію Західної України?

•	 А правда, що ви мало часу віддаєте урокам Історії України, 
української мови, громадського виховання?

•	 А правда, що в школах Донбасу погано ставляться до 
вивчення української мови, історії та літератури?

•	 А правда, що ви не сприймаєте Україну ,як незалежну 
державу?

•	 А правда, щ історія України є різною?

•	 Чи правда, що вас переповняє відчуття злоби, ви невдячні 
за притулок і не приймаєте західноукраїнських цінностей?

•	 А правда, що ви вороже ставитесь до жителів Західної 
України?

•	 А правда, що ви й далі вважаєте нас своїми ворогами, 
украми, укропами?

•	 А правда, що Донбас не любить Україну?

•	 А правда, що ви нас призираєте?

•	 А правда, що ви (ми) їсте православних дітей?

•	 А правда, що вам складно в Івано-Франківську?

•	 А правда, що вам не комфортно у нас?

•	 А правда, що більшість мешканців Донбасу вірять в казки 
про страшних бандерівців?

•	 А правда, що ви вже не вірите в те, що у нас їдять дітей?

•	 А правда, що ви боїтеся мешканців Західної України?

•	 А правда, що всі в Луганській області вірять у страшних 
бандерівців? А чому и не розказуєте про це нашим?

•	 А правда, що інформацію, яку ви отримували з російського 
телебачення ви вважали правдою? Чому ви не дивилися 
українські канали?

•	 А правда, що українці – фашисти?

•	 А правда, що вам не дають говорити по-російськи?

•	 А правда, що всі люблять Ахметова?

•	 А правда, що ви підтримуєте терористів, схвалюєте дії 
Путіна, Губарева, Кушнарьова, Захарченка?

•	 А правда, що більшість населення Донбасу хоче до Росії?

•	 А правда, що і зараз Росія має підтримку серед населення?

•	 А правда, що деякі з ваших знайомих хотіли приєднатися 
до Росії?

•	 А чому ви не зуміли виховати справжніх громадян 
України? Чому більшість служить Путіну?

•	 А правда, що ви підтримуєте сепаратизм і Росію?

•	 А правда, що історія в школі викладалася у вас довільно, 
орієнтовано на російські програми?

•	 А правда, що Донбас стане замороженим конфліктом? А 
чому там не підтримують теперішню владу?

•	 А правда, що в школах Донбасу працювала піонерська 
організація?

•	 А чому молоді люди не змінили думку старого покоління?

•	 А правда, що свідомість наших громадян різна?

•	 А чому на Донбасі не вийшли жителі на свій майдан проти 
ЛНР, ДНР?

•	 А правда, що українську армію агресивно сприймають на 
Сході?

•	 А правда, що у вас дуже підтримували Януковича?

•	 А правда, що участь у виборах для вас завжди була 
формальною? Ви були тільки статистами?

•	 А чому ви хочете повернутись в СРСР?

•	 А правда, що Луганський університет частково залишився? 
Люди з вищою освітою підтримали ЛНР?

•	 А правда, що проти жителів Західної України спрямоване 
виховання на Сході?

•	 Як ви думаєте повертатися до своїх домівок?

•	 А правда, що адаптаційний період затягнувся через різні 
погляди на життя?

•	 А правда, що вам важко адаптуватися на новому місці? 
Чому?

•	 А правда, що є багато людей, які не готові покинути свої 
домівки, бо бояться, що не зможуть адаптуватися?
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•	 Чи важко вам сприймати українську мову?

•	 А правда, що вам складно?

•	 А правда, що ви змушені втікати зі свого міста?

•	 А правда, що у вас війна, ви втекли?

•	 А чому ви змушені були виїхати?

•	 А правда, що ви боялися переслідувань?

•	 А правда, що ви втекли від війни?

•	 А правда, що ви були змушені виїхати з Донбасу?

•	 Як вам допомогти подолати мовний, стресовий бар’єр?

•	 А правда, що у вас немає документів?

•	 А правда, що на Донбасі використовують російську зброю?

•	 А чому Росія забрала Крим?

•	 А чому на вашу думку Росія розпочала військову агресію в 
Україні?

•	 А чому зараз там війна?

•	 А чому так сталось?

•	 А чому ви виїхали з Луганська?

•	 А правда, що там багато чеченців?

•	 Як ви вважаєте, в чому головна причина подій на Сході: 
сепаратизм, боротьба з владою Києва, Москвою,чи?

•	 Які шляхи виходу з агресії?

•	 А правда, що втрата Донбасу цілком реальна? А чому Росія 
нагло бреше?

•	 А правда, що загони ДНР, ЛНР фінансуються з Кремля?

•	 А правда, що у вас змінились погляди щодо суспільно-
соціальної ситуації в Україні?

•	 А чому ви покинули свій регіон?

•	 А чому ви не захищаєте свою територію?

•	 А чому на початку весни мешканці Донбасу ігнорували 
мітинги маргіналів з гаслами «Путін ввєді войска»?

•	 А чого ви не захищаєте свою територію?

•	 А чому ви не захищаєте рідну землю?

•	 А чому ви втекли звідти?

•	 А чому ви не вступили в добровольчі загони для захисту 
вашого краю?

•	 А чому ви не захищаєте своїх осель, чому втікаєте?

•	 А чому ви не зуміли навести порядок вдома? Чому чекаєте 
допомоги від когось?

•	 А чому ви не виходили проти окупантів?

•	 А правда, що ви біженці? Чому ви залишили Донбас?

•	 А чому ви не намагалися вплинути на ситуацію в вашому 
регіоні?

•	 А чому ви не об’єднувались і не відстоювали незалежність 
України у своєму місті?

•	 А правда, що кар’єрний ріст в вашому регіоні залежав від 
зв’язків з владою? Чому мирилися з несправедливістю?

•	 А чому ви не йдете захищати Україну?

•	 А чому ви не захищаєте свою державу?

•	 А чому ви не захищаєте свої землі?

•	 А чому люди на Донбасі пасивні й не критично 
сприймають інформацію?

•	 А чому ви не залишились обороняти свою країну?

ЛуцьК
•	 А чому ви вибрали саме Луцьк?

•	 А чому ви не поїхали на тимчасове місце проживання в 
прифронтові місця натомість обрали Луцьк?

•	 А чому ви обрали саме Луцьк?

•	 А правда, що в Луганську люди охоче повірять Путіну, аніж 
Порошенку?

•	 А чому так багато людей пішло на так звані «референдуми» 
ЛНР, ДНР?

•	 А правда, що ви брали участь у «референдум» ЛНР?

•	 А правда, що ви й досі прагнете контролю Росії на ваших 
територіях?

•	 А правда, що ваше місто майже повністю спустошилося?

•	 А чому попри всю пропаганду російського ТБ ви 
залишаєтесь вірними Україні не зважаючи на всі 
складнощі?

•	 А правда, що ви боїтеся там залишатися?

•	 А правда, що в Луганську у вас вже немає дому?

•	 А правда, що ви вважаєте, що бойові дії у вашому місті/селі 
проводила українська армія?

•	 А чому ви настільки сильно вірити всьому, що вам 
пропонують ЗМІ?

•	 А чому телевізору ви довіряєте більше, ніж вашим 
родичам?

•	 А правда, що на Сході налаштовують людей проти 
Західної?

•	 А чому на Сході так масово голосують за одну політичну 
силу, а на Західній – за різні?

•	 А правда, що багато людей на Сході не розуміє української 
мови?

•	 А чому вашому регіоні так багато людей не бажає вивчити 
й розмовляти українською мовою?

•	 А правда, що багато жителів Донецька справді не 
вважають себе українцями?

•	 А правда, що у вас досі є багато заводів імені Леніна/
Сталіна?

•	 А правда, що у вас в регіоні називають українці «хохлами»?

•	 А правда, що ви вважаєте себе частиною Росії?

•	 А правда, що українці на Сході досі не вірять у майбутнє 
країни в Євросоюзі без участі Росії?

•	 А чому знаючи, що українська армія оберігає вас, ви все 
ще підтримуєте проросійськи налаштованих?

•	 А правда ,що у вас по телевізору немає українських 
каналів?

•	 А правда, що ви вважаєте усіх нас бандерівцями?

•	 А правда, що ви ненавидіти західних українців?

•	 А правда, що ви дійсно боїтеся їхати на Західну Україну?

•	 А правда, що в Донецьку упереджене ставлення до 
Західної?

•	 А чому ви маєте недружелюбне ставлення до нас?

•	 А чому ви вважаєте, що західна Україна чимось забовязана 
вам?

•	 А правда, що ставлення до переселенців упереджене?

•	 А правда, що вам важко адаптуватися до нового життя ще 
й в іншому місті?

•	 А чому ви не влаштуєтесь на роботу, а чекаєте допомоги 
від держави чи інших людей?

•	 Чому ви не приймали активної участі в політичному житті 
України?

•	 А чому ви не хочете захищати ваше місто?

•	 А чому ваші місцеві не захищали Луганськ?
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СхідНА уКрАїНА
дНіПроПеТровСьК

•	 А почему вы приехали к нам? Что вам не нравится дома?

•	 А правда, что ты с Донбасса? Не похоже, ведь ты такой же, 
как я.

•	 Почему вы выбрали русский мир? Почему вы не боролись?

•	 А правда, что в вашем родном городе большинство – за 
Россию?

•	 А почему вы не защитили свой город от пророссийских 
бандитов?

•	 Почему вы не боролись?

•	 Большинство людей проукраински настроены. Почему 
они не смогли остановить войну?

•	 А правда, что вы верили Януковичу?

•	 А правда, что Донбасса является русской землей?

•	 А правда, что на Донбассе люди в большинстве доверяют 
российскому телевидению?

•	 А правда, что ваши люди верят, что мы фашисты?

•	 А почему в Донецке такие зомбированные люди?

•	 А правда, что местная власть «слила» Донбасс?

•	 А правда, что вы готовы работать волонтером в 
Днепропетровске?

•	 А почему вам не нравится молодая республика (ЛНР, ДНР)?

•	 Что вам не нравится дома?

хАрКів

•	 А  почему Вы приехали в Харьков?

•	 А правда, что Харьков стал для Вас родным домом? 

•	 А правда, что у Вас многие поверили, что майдан  — это 
национализм?

•	 А правда, что в Донецке зарплаты были выше, чем во 
Львове?

•	 А почему Вы зачастую отвергаете помощь волонтеров? 

•	 А правда, что вы ненавидите/ не любите тех  людей, 
которые не видели войны?

•	 А правда, що Ви нас не любите?

•	 А правда, что у Вас опасно путешествовать автостопом?

•	 А почему на Донбассе считают, что Украина им «должна» 
выплачивать социальные платежи?

•	 А правда, що Ви шукаєте привід, аби не працювати?

•	 А правда, що більшості байдуже до якої держави 
належати, аби просто було комфортно?

•	 А почему жители Донбасса хотят отсоединитсья от 
Украины, мотивируя это тем, что Донбасс не слышат?

•	 А правда, что на референдум была полная явка и все 
голосовали за отделение Крыма? 

•	 А правда, что Донбасс думал, что Россия заберет их к себе? 

•	 А правда, что вы хотели в Россию? И почему тогда 
приехали в  Украину?

•	 А почему вы приехали в Украину, а не бежали в Россию?

•	 Почему многие полюбили Путина? 

•	 А правда, что все на Донбасе любят Путина? 

•	 А правда, что у Вас не верят в Св. Николая?

•	 А правда, что на Донбассе считают, что войну развязал 
Киев?

•	 А почему Вы не уехали в Россию, там ведь лучше

•	 А почему Вы вернулись в Луганск?

•	 А правда, что последние события в Украине укрепиили 
ваш дух патриотизма?

•	 А правда, что вас всех заставляли говорить на украинском 
языке? 

•	 А правда, что показать свою проукраинскую позицию в 
ЛНР может бать опасным?

•	 А правда, что на улицах жгли украинские флаги? 

•	 А правда, что Вы считаете, что украинский язик – это  не 
язык,а  видумка, диалект? 

•	 А правда, що Вам допомагають здебільшого волонтери? 

•	 А правда, що Ви впевнені в тому, що не варто очікувати 
допомоги від влади?

•	 А правда, що Ви розчаровані в діях влади сьогодення

•	 А правда, что вы переехали в другую часть Украины, а не 
России только потому, что хотите затем быстро вернуться, 
а не из любви к стране? 

•	 А правда, що деякі переселенці переїжджають в Україну 
тільки через те, що немає можливості поїхати в  Росію? 

•	 А чому Ви не зробили все можливе, щоб запобігти 
ситуації?

•	 А почему ты оставил свой дом и переехал?

•	 А почему Вы не уехали с Донбасса раньше, как только 
начались все ужасы?

•	 А почему мужчины из Донецка и Луганска в большинстве 
стают переселенцами, а не идут защищать добровольцями 
свой край от сепаратистов и российской армии? 

•	 А почему Вы не выходите на улицу к окупантам что бы их 
прогнать? 

•	 А чому Ви не йдете воювати в АТО?

ПівдеННА уКрАїНА 
МіСТА, розТАшовАНі біЛя ТериТорій, що 
КоНТроЛююТьСя ПророСійСьКиМи збройНиМи 
форМувАННяМи: ізМАїЛ, МеЛіТоПоЛь
изМАиЛ

•	 А почему так произошло?

•	 Назвіть основні фактори, які стали вирішальними при 
визначенні власної позиції, чи то проукраїнської, чи то 
проросійської для жителів окупованих територій.

•	 А  почему  военные действия начались именно на востоке 
Украины? Мнение жителей Луганской и Донецкой 
областей?

•	 А правда ли то, что произошло  в Донбассе,  было 
запланировано?

•	 Почему страдают мирные жители?

•	 А почему погибли мирные люди, а организаторы все  - 
такие невинные?

•	 А правда , «що це все»  в Донбассе было изначально ради 
денег, чтобы кто-то стал богаче?

•	 А правда, что у нас в городе есть переселенцы? Сколько 
их? А есть ли дети?   Какого возраста?  В чем они 
нуждаются? Чем мы им можем помочь?

•	 Помогает ли им местная власть? И чем?

•	 А за какие средства живут переселенцы? Можно ли им 
оказать посильную помощь?

•	 А где они живут? Обеспечивают ли их жильем?  
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•	 А почему вы впустили войну в свой дом?

•	 А почему вы допустили то, что произошло в вашем 
городе? 

•	 А правда, что все (или почти все) жители Донбасса 
поддерживали и поддерживают то, что произошло в 
регионе?

•	 А правда,  що більшість переселенців тікають від «власних 
проблем», а     не від війскових дій?  ( мається на увазі 
те, що втікачі – це ті, хто не хоче втручатися в конфлікт, 
мовляв,  нехай  налагоджують мир, зберігають країну 
інші)).

•	 А правда, що вам допомагає Росія (гуманітарна допомога)?

•	 А чому ті, хто симпатизує Росії, залишаються на території  
України?

•	 А чому ви (переселенці)  переїхали не в Росію, а в Україну?

•	 А правда , що на Донбасі  не все населення бажає 
відокремлення від України?

•	 А правда, что в Луганской и Донецкой областях мало 
патриотов  Украины?

•	 А правда, що більшість населення Донецька хотіла 
приєднання до Російської  федерації на зразок Криму?

•	 А правда, что   вы  на востоке  Украины до начала военных 
действий   жили лучше,   чем  мы  на  юге  Украины?

•	 А правда, що половина населення Луганська не розуміє 
українську мову?

•	 А чому більшість населенні не хоче переселятись від війни 
на захід України?

•	 А правда, что на Донбассе считают, что жители Украины 
должны чувствовать вину по поводу происходящего на 
Донбассе?

МеЛІТОПОЛь

•	 А почему Вы приехали?

•	 А почему Вы приехали к нам?

•	 А почему именно к нам?

•	 А почему Вы не дома? Где Ваш Дом? Почему так?

•	 Хочется тебе вернуться домой?

•	 Вы не планируете вернуться?

•	 А когда Вы вернетесь домой?

•	 Когда все закончится, вернетесь ли вы домой или 
останетесь в Украине?

•	 Нравится ли Вам наш город?

•	 Почему Вы сюда приехали?

•	 Есть ли у вас здесь родственники или знакомые?

•	 Как Вам здесь живётся?

•	 Вам нравится у нас?

•	 Тебе нравится у нас? В нашем городе?

•	 Тебе нравится наш город?

•	 Что самое сложное для вас? Что послужило причиной 
вашего уезда: страх за детей, несогласие с установлением 
другого режима государственности, что-то другое? 

•	 Легко ли вам было переехать?

•	 А сколько Вас приехало?

•	 Вы навсегда приехали?

•	 Ваши планы на ближайший год? 

•	 Ваши планы на будущее?

•	 Каких изменений ты ждешь прежде всего? 

•	 У вас есть где жить? 

•	 Есть ли что кушать? 

•	 Во что одеться? 

•	 В чем вы имеете нужду сейчас? (первой необходимости) 

•	 Чем могу вам помочь? 

•	 Что вам необходимо для жизни? 

•	 В чем вы нуждаетесь ?

•	 С какими проблемами столкнулись в Мелитополе? 

•	 Что помогает вам почувствовать себя здесь как дома?

•	 Удается ли вам устроится на работу в новом городе? 

•	 Вам нравится в нашем городе? 

•	 Дети уже ходят в школу, детский сад? 

•	 Сколько длится ваш период адаптации? 

•	 Что Вы кушаете?

•	 Где Вы живете?

•	 Як там Ваші домашні тваринки?

•	 А, правда, что у Вас все работают в шахтах?

•	 А, правда, что в Донецке все мафия?

•	 Ты что любишь?

•	 Во что ты играешь?

•	 А там есть море?

•	 А зимой катаются на лыжах?

•	 У Вас в городе есть мороженное?

•	 Почему вы не поддерживали революцию чести?

•	 Почему Вы не любите Украину?

•	 Большинство Донбасса хочет русского мира?

•	 От кого в первую очередь ты ждешь помощи? 

•	 Что дальше делать с Донбассом? 

•	 Что нужно сделать, чтобы прекратилась война?

•	 Как вы считаете, все закончится и будет как прежде? 

•	 Кого вы обвиняете? 

•	 Вы действительно поверили в «Русский мир»?

•	 Правда, что вас обстреливала украинская армия? 

•	 Почему вы допустили тот ужас, который сейчас 
происходит у вас?

•	 Вы видели Буратино?

•	 У Вас стреляют?

•	 Вам было страшно?

•	 А Вас бомбили?

•	 Тебе было страшно, когда стреляли?

•	 Вам было страшно?

•	 Ты нашел новых друзей в нашем городе?

•	 С кем ты дружишь?
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МАТеріАЛи МоНіТориНгу зМі СеМи МіСТ 
уКрАїНи щодо СТереоТиПів Про вПо
Моніторинг зМІ м. кременчук
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Кременчука: 
онлайн-видання 05366.com.ua та «Телеграф», газета «Вісник 
Кременчуга», а також Кременчуцьке Громадське телебачення. Період 
дослідження – з 1 липня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Увагу 
звернено як на публікації, так і короткі інформаційні повідомлення. 

Основні тенденції в кременчуцьких ЗМІ, що стосуються теми 
переселенців: місцеві ЗМІ продукують вкрай мало власного контенту, 
більшість публікацій – це короткі інформаційні повідомлення, створені 
на основі прес-релізів. Кременчуцькі видання вживають поняття 
«біженці» нарівні з «переселенцями», не роблячи між цими поняттями 
різниці упродовж всіх шести проаналізованих місяців. 

Онлайн-видання 05366.com.ua за шість місяців опублікувало 79 
матеріалів, присвячених переселенцям. Це 3 % від загальної кількості 
матеріалів на сайті (2802). З них ознаки упередженого ставлення мають 
4 % (3 матеріали).  

Матеріал «Милиция Кременчуга собирается отследить каждого 
незарегистрированного переселенца с Донбасса» від 19 серпня 
розпочинається реченням: «Всплеск преступности в Кременчуге 
милиция связывает с наплывом беженцев из депрессивных районов 
Донбасса». І далі: «Милиция Кременчуга намерена отследить 
каждого незарегистрированного переселенца и проверить, чем 
он занимается на территории нашего города … Всех переселенцев 
сотрудники милиции проверят на ношение оружия и употребление 
или сбыт наркотических веществ». При цьому, у виданні не зауважимо 
конкретних матеріалів, де йшлося би про скоєння злочину або 
правопорушення переселенцем. Негативним ставленням до 
переселенців позначений і матеріал від 22 жовтня «Только 10% 
переселенцев, осевших на Полтавщине, желают проголосовать»: 
«…только около тысячи жителей Луганской и Донецкой областей 
и 50 крымчан обратились к ним с заявлением о том, что желают 
проголосовать на территории Полтавской области… Относительно 
общего количества переселенцев, находящихся на Полтавщине, 
- это составляет 10%. Значит 90% вынужденных переселенцев, 
проживающих в Полтавской области, не хотят участвовать в выборах, 
чтобы повлиять на будущее Украины». Наголошено на небажанні 
брати участь не лише в голосуванні, а й впливати на майбутнє 
країни, причому на початку матеріалу зазначено, що до обласного 
реєстру виборців звернулися люди, які не отримали запрошення на 
вибори, серед них є і переселенці. Стаття від 14 листопада вийшла із 
маніпулятивним заголовком «16 переселенцев в Кременчуге получили 
паспорт гражданина Украины, а 95 – решили уехать из страны». Як 
зрозуміло із тексту новини, йдеться всього-навсього про людей, які 
оформили закордонні паспорти: «В Государственную миграционную 
службу обратились 212 беженцев, 16 из них уже получили паспорт 
гражданина Украины, 95 граждан оформили загранпаспорта».

Газета «Вісник Кременчука» за шість місяців опублікувала 49 матеріалів, 
пов’язаних із переселенцями. Це 1 % від загальної кількості матеріалів 
на сайті (3300). Упередженим ставленням позначені  6 % (3 матеріали).

Матеріал від 19 серпня «У Кременчуці міліція перевірятиме громадян 
зі Сходу» дублює новину у виданні 05366.com.ua, хоча у «Віснику 
Кременчуга» заголовок звучить м’якше. Новина починається словами: 
«Кременчуцькі правоохоронці перевірятимуть квартири, де живуть 
переселенці, та їх самих. Шукатимуть диверсантів, вербувальників, 
правопорушників». Процитовано коментар начальника 
Кременчуцького міськуправління міліції Дениса Захарченка: «Офіційно 
у нас зареєстровано близько 700 біженці, а їх – у рази більше. 
Офіційно реєструються або ті, кому треба влаштувати дітей до школи 
чи дитсадка, або добропорядні громадяни», з якого випливає, що 
нібито всі переселенці, котрі не реєструються, є не добропорядними 
громадянами. Далі: «Він [Д. Захарченко ] зазначив, що диверсанти 
можуть тікати від української армії вглиб країни та готуватися тут до 
довготривалої війни.

- Вони тікають зі Сходу, які миші, і можуть осідати в наших регіонах, - 
звернув увагу Захарченко, нагадавши випадки тероризму у у Харкові, 
Миколаєві, Полтаві».

Матеріал завершується проханням бути пильними до тих, хто 
висловлюється на підтримку ЛНР та ДНР, і загалом текст публікації 
кидає тінь підозрілості на всіх переселенців. Переселенці 
ототожнюються із диверсантами, не добропорядними громадянами та 
тими, хто підтримує ЛНР та ДНР. 

Матеріал від 29 серпня «У Кременчуці ускладнилась оперативна 
обстановка» так само, як і попередній, словами Д. Захарченка 
загострює підозріле ставлення до переселенців: «В місті ускладнилася 

оперативна обстановка: збільшилась кількість крадіжок, угонів 
транспортних засобів, реєструються підпали автівок. Також 
збільшилась кількість крадіжок серед вулиці, коли у кременчужан 
зривають золоті ланцюги, крадуть мобільні телефони», - зазначив 
Денис Захарченко.

Такий розгул злочинності правоохоронці пов’язують із зростом 
безробіття і, можливо, збільшенням переселенців із Східної України». 
І це при тому, що влітку майже половина переселенців у Кременчуці 
було дітьми. ЗМІ транслюють висловлювання Д. Захарченка, котрий, 
як стає зрозуміло з дослідження, є головним джерелом негативного 
ставлення до переселенців серед кременчуцьких чиновників. 

Стаття від 22 жовтня «90% переселенців на Полтавщині не збираються 
голосувати», так само, як і матеріал в 05366.com.ua, наголошує на 
байдужості переселенців до майбутнього країни: «близько тисячі 
звернень від жителів Луганської та Донецької області та 50 звернень 
від жителів Криму. Відносно загальної кількості переселенців, 
що знаходяться на Полтавщині, — це складає 10%. Значить 90% 
вимушених переселенців, що проживають в Полтавської області, 
не хочуть брати участь у виборах і впливати на подальше майбутнє 
держави» (за повідомленням Ю. Северина). Це так само випадок, коли 
процитоване не зовсім коректне висловлювання чиновника, яке у 
матеріалі не відкоментоване і сприймається як позиція редакції, тим 
паче що не завжди слова чиновників передаються як пряма мова. 

На Громадському телебаченні Кременчука за шість місяців було 
опубліковано 13 матеріалів про переселенців. Це 2 % від загальної 
кількості (563). Із стереотипами щодо переселенців – один матеріал. Це 
1 % від загальної кількості. 

Відеоматеріал від 9 липня «Комунальний треш: Малосімейка на 
вул. Толстого, 36», де журналістка говорить фразу, нібито цитуючи 
мешканців будинка: «мы живем как беженцы из Славянска или даже 
хуже». 

У виданні «Телеграф» проаналізовано онлайн-версію.  За шість місяців 
вийшов 41 матеріал, присвячений переселенцям. Це 1 % від загальної 
кількості матеріалів (3699). Риси упередженого ставлення мають 5 % (2 
матеріали). 

19 серпня «Большой переполох: милиция ищет в Кременчуге 
незарегистрированных граждан с Донбасса» починається словами 
«Ищут диверсантов, вербовщиков, а также просто устанавливают 
личности всех приехавших в наш город жителей Донецкой и Луганской 
областей». Цей матеріал, так само як і згадана вище новина у «Віснику 
Кременчуга», некритично цитує Д. Захарченка («Регистрируются 
порядочные люди, а также те, кому необходимо отдавать детей в 
школу или детский сад»). Матеріал подається так, що всі переселенці 
асоціюються і тими, хто «оседают и готовятся к длительной войне с 
нами». Матеріал від 29 серпня «Только без паники! В мэрии прошло 
заседание штаба по обороне Кременчуга»: «Начальник милиции 
Денис Захарченко сообщил, что в городе усложнилась оперативная 
обстановка – увеличилось количество краж, грабежей, регистрируются 
поджоги машин.  

 - У нас много переселенцев. Не все из них регистрируются.», – знову 
слова Д. Захарченка негативно показують переселенців – і знову-таки 
за відсутності будь-яких реальних прецедентів, про які б ішлося у 
виданні.  

Отже за результатами моніторингу чотирьох кременчуцьких 
видань, можна підсумувати: кількість матеріалів, що стосуються 
теми переселенців – 2 % (182), з них ознаки упередженості 
мають 5 % (9 матеріалів).  Основні стереотипи, що транслюються 
кременчуцькими медіа наступні: переселенці є небезпечними (їх 
називають диверсантами, терористами) або щонайменше підозрілими, 
недобропорядними громадянами (подібні висловлювання походять 
від Д. Захарченка, начальника Кременчуцького міську правління 
міліції, і в новинах його слова процитовані не завжди прямою мовою, 
і як результат маємо ситуацію, коли видання нібито солідаризується 
із цією точкою зору); переселенці не хочуть брати участі в розбудові 
країни і прагнуть виїхати за кордон; існує також стереотип про те, що 
всі переселенці живуть у вкрай незадовільних умовах, що також не 
завжди відповідає дійсності. Прикладів позитивної дискримінації не 
знайдено. 

Моніторинг зМІ м. Чернігів
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Чернігова: 
онлайн-видання Gorod.cn.ua та Pik.cn.ua, газета «Високий Вал», а також 
сайт Чернігівської державної обласної телерадіокомпанії. Період 
дослідження – з 1 липня 2014 року по 31 грудня 2014 року. 

Онлайн-видання Gorod.cn.ua за шість місяців опублікувало 22 
матеріали, присвячених переселенцям. Це 1 % від загальної кількості 
матеріалів на сайті (2400). З них ознаки упередженого ставлення мають 
18 % (4 матеріали).  
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Стаття від 2 липня «Переселенцы с Востока не желают жить в 
общежитии» не продукує конкретних стереотипів щодо переселенців, 
але заголовок написаний у недоброзичливій інтонації. 

Матеріал «Игра в выборы «как в люстрацию» превращается в еще 
один «военный котел» — только в тылу» від 9 вересня містить пасаж, 
що стосується Запоріжжя, але показує упереджене ставлення до 
вимушених переселенців: «Перемещенная «кремлевская вата» с 
кулаками защищала честь оккупанта. И этот бывший электорат «вечно 
легитимного Януковича» — также остается «осенними избирателями» 
будущего парламента «за средства принимающей стороны!»

Матеріал від 31 липня стигматизує переселенців, називаючи їх просто 
«донецькими»: «Собственники квартир в Чернигове отказываются 
сдавать в аренду жилье донецьким» (правопис оригіналу). Так само 
і заголовок статті від 15 грудня налаштовує щодо переселенців 
негативно: «Неблагодарные переселенцы». 

Газета «Високий Вал» (проаналізовано онлайн-версію) за шість 
місяців опублікувала 40 матеріали, присвячених переселенцям. Це 
1 % від загальної кількості матеріалів на сайті (3744). З них ознаки 
упередженого ставлення мають 10 % (4 матеріали).  

Стаття від 12 грудня «Луганські біженці як кочове монгольське іго», 
попри заголовок, також висновує, що «тож мабуть проблем у громаді 
завдяки прибульцям тільки додається». «Мабуть» підкреслює, що це 
гіпотеза журналіста/ки. Маємо також приклад образливого називання: 
«кочове монгольстьке іго», «прибульці», що наголошує на чужості, 
ворожості вимушених переселенців через те тільки, що вони переїхали 
з Донецької та Луганської областей і Криму. 

Аналогічно й у статті «Чернігівщина приютила три тисячі “безхатьків”» 
від 28 серпня переселенці названі «безхатьками», що не відповідає 
дійсності, по-перше, а по-друге, має негативні конотації. 

Стаття від 30 вересня «Приютила гадюку біля серця». У матеріалі 
йдеться про нараду, яку провів обласний прокурор. У статті згадується, 
що «робота правоохоронних органів повинна спрямовуватися на 
виявлення осіб, які видають себе за «мирних» переселенців, проте 
мають ознаки прохованої або явної ворожості». У статті не йдеться 
про жодні конкретні випадки проявів ворожості чи ненависті, тому 
заголовок – абсолютна спекуляція, небезпечна своїм різко негативним 
забарвленням. 

У статті від 3 жовтня йдеться про вибори, і переселенці названі у 
заголовку просто «донбаськими» (що нагадує один із заголовків Gorod.
cn.ua): «Розстріл за адмінресурс, «ізольовані» від світу дільниці та 
вибори  з «донбаськими». 

Чернігівська ОДТРК (проаналізовано онлайн-версію) за шість місяців 
випустила 29 матеріалів, присвячених переселенцям. Це 8 % від 
загальної кількості матеріалів на сайті видання (360). З них ознаки 
упередженого ставлення мають 10 % (6 матеріалів).

Чернігівська ОДТРК не створює стереотипів щодо переселенців, 
але стигматизує їх, виокремлюючи завжди в особливу групу, що 
потребує особливого ставлення й уваги. Ось приклади мови 
новинних матеріалів цього медіа: «Тим більше, що цьогоріч свято 
вийшло особливим, адже серед запрошених були й дітки вимушених 
переселенців із зони АТО», «А от до діток, позбавлених батьківського 
піклування, вимушених переселенців та малечі з багатодітних родин 
Миколай прийшов особисто», «Тож для частини гостей дійства – дітей 
вимушених переселенців зі східних областей України – святий має 
стати подвійним охоронцем», «Особливістю цьогорічного фестивалю є 
участь дітей учасників АТО та переселенців зі східних районів України 
та Криму» (матеріали «Новорічна казка для малечі з багатодітних 
родин Деснянського району», «Святий Миколай у Палаці дітей та 
юнацтва», «Захід до дня Святого Миколая пройшов у Чернігівському 
педагогічному університеті», «Колегію присвятили дітям – вимушеним 
переселенцям», «Звичайне диво» — незвичайний фестиваль для 
творчої дитини»). 

Матеріал «Демографічну статистику Чернігівщини підіймають родини 
переселенців з Луганської та Донецької областей» однозначно 
стверджує, що «В Алчевську лишилися обидві бабусі, які не схотіли 
їхати з дому і дуже багато знайомих, які і досі не знайшли у собі сили 
відкинути стереотипи, страхи і відверту брехню про всюдисущих 
бандерівців, аби шукати нового життя». У матеріалі не йдеться, що 
люди можуть лишатися з причин, не пов’язаних зі стереотипами і 
страхами.     

Онлайн-видання Pik.cn.ua за шість місяців опублікувало 35 матеріалів, 
присвячених переселенцям. Це 1 % від загальної кількості матеріалів 
на сайті (2640). З них ознаки упередженого ставлення мають 5 % (2 
матеріали).  

Стаття від 14 листопада «На Чернігівщині 7 тисяч переселенців. За 
4 місяці їх стало в 15 разів більше» зауважує, що «Переселенці – це 

як населення маленького райцентру. Наприклад, у Сосниці 7,5 
тисячі мешканців». А мова статті «Переселенці, які проживають у 
Чернігівській області, так і не отримали адресної допомоги» від 19 
листопада є суперечливою: вжито вираз «мальовниче місце» поруч 
із тим, як переселенців названо «переміщеними особами» - в цьому 
немає помилки, але така мовна неуважність підкреслює дегуманізацію 
переселенців. 

Отже, за результатами моніторингу чотирьох чернігівських ЗМІ, маємо 
такі дані. Кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців – 1 %. 
З них мають ознаки упередженості 12 %.  Для ЗМІ Чернігова характерні 
недоброзичливі формулювання в заголовках, які стосуються 
теми вимушених переселенців, називання просто «донецькими», 
«прибульцями». Мова ненависті у таких порівняннях як «кочове 
монгольське іго», «гадюка біля серця». Переселенцям у ЗМІ Чернігова 
загалом не приділяється багато уваги, є мінімум статей, де присутні їхні 
голоси. Але в матеріалах чернігівських видань переселенці присутні 
як обов’язковий додаток до матеріалів, що стосується різних тем – 
соціального захисту, святкувань чи мобілізації (формулювання на 
кшталт «а також переселенці»). 

Моніторинг зМІ м. Вінниця

В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Вінниці: 
онлайн-видання «20 хвилин» (vn.20minut.ua) та «Моя Вінниця» 
(myvin.com.ua), газета «Місто», а також Вінницька державна обласна 
телерадіокомпанія (vodtrk.com.ua). Період дослідження – з 1 липня 
2014 року по 31 грудня 2014 року. Увагу звернено як на публікації, так і 
короткі інформаційні повідомлення. 

Газета «Місто» (проаналізовано онлійн-архів газети) за півроку 
опублікувала 14 матеріалів, присвячених вимушеним переселенцям. 
Це 2 % від загальної кількості матеріалів у виданні (728), опублікованих 
на сайті. Матеріалів, які мають ознаку упередженого ставлення, –  7 
% (1 матеріал). Стаття від 1 липня 2014 року «Біженці, переселенці чи 
переміщені особи». У статті змальована ситуація з переселенцями у 
Вінницькій області, наголошено на гостинності вінничан і водночас, 
коли йдеться перо мотивації переселенців, наведений тільки 
негативний приклад:   «Траплялося й таке, що приходять і кажуть: 
“Через вашу державу, через вашу владу ми змушені переселитися, в 
нас була квартира чи будинок в обласному центрі, тож давайте нам 
трикімнатну квартиру з євроремонтом у мікрорайоні “Поділля” чи 
будинок, чи земельну ділянку в центрі Вінниці.” А ще кажуть: мовляв, 
ми бізнес втратили, надайте нам такий самий або компенсуйте втрати. 
Готові кошториси навіть підсовують. Пояснюю їм, що не в змозі ані 
держава, ані місто це зробити, а вони нам відповідають: “У вас у Вінниці 
ще не стріляють?..”». Хоч у матеріалі йдеться про різних переселенців 
та їхні погляди, найяскравіше описаний саме негативний тип 
переселенця. Відповідно це створює об’ємніший образ саме ворожо 
налаштованих людей, котрі переїхали до Вінниці з Донбасу й Криму, а 
позитивні приклади лишаються «поза кадром».

Онлайн-видання «Моя Вінниця» (myvin.com.ua) за півроку 
опублікувало 48 матеріалів, що стосуються переселенців. Це 7 % від 
загальної кількості матеріалів (651), опублікованих на сайті.

Ознак упередженого ставлення, стереотипізації, стигматизації 
не знайдено. Натомість видання опублікувало один матеріал, що 
спростовує негативне ставлення до переселенців.  Сюжет каналу «Віта-
ТБ» від 28 серпня 2014 року, перепублікований онлайн-виданням, має 
полемічний заголовок: «Чи насправді через переселенців вінницьким 
дітям не вистачає місць у садочках?». У сюжеті спростовано, що той 
факт, що дітям переселенців надають позачергово місця в садочках, не 
впливає на те, що дітям вінничан не вистачає місць. Наведені цифри: 
32 дітей-переселенців проти дітей 4 тисяч дітей, які зараховуються в 
садочки.  

Онлайн-видання «20 хвилин» (vn.20minut.ua) за півроку опублікувало 
44 матеріали, що стосуються переселенців. Це 1 % від загальної 
кількості матеріалів (3600), опублікованих на сайті. Ознаки 
стереотипізації чи упередженого ставлення мають 2 матеріали, або 4 % 
від загальної кількості публікацій, присвячених переселенцям. 

У статті від 13 жовтня 2014 року «Вінниччина зареєструвала 5265 
біженців з зони АТО» некоректно сформульовано: «Тільки 352 біженця 
шукає роботу. Всього працездатних - 2529 людини». Йдеться про 
те, що в Центрі зайнятості на обліку перебуває 352 переселенця, 
тоді як роботу іншими шляхами шукають значно більше людей. Таке 
формулювання може створити враження про небажання переселенців 
працювати, і відповідно й інтегруватися у життя міста. Заголовок статті 
від 19 серпня «Война в песочнице: подружатся ли дети-переселенцы 
с местными» нагнітає враження ворожості переселенців та місцевих. 
Лід до статті «Он бросил в меня песок, забрал мой велосипед и уехал» 
- жалуется 10-летний Тимофей на нового соседа по двору на улице 
Зодчих. Мальчик уже уверен: добра от беженцев с Донбасса ждать 
не приходится, и выносит категоричный вердикт: «нам их не надо» 
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налаштовує на негативне ставлення до переселенців. Написана у 
напівхудожньому стилі стаття протиставляє місцевих, які мають імена, 
«незнайомцям». У статті йдеться про посттравматичний синдром у 
дітей і стверджується, що «История с мальчиком Тимофеем доказывает 
тот факт, что вместе с семьями переселенцев в Винницу переселилась 
и проблема агрессивности по отношению к сверстникам». Виходить, 
що такої проблеми у Вінниці не було досі, що це не загальна ситуація 
дитячого спілкування, а щось, властиве безпосередньо переселенцям. 
Завершується стаття словами: «Скоро 1 сентября, первый звонок 
и начало учебного года. Наши дети познакомятся с 197 детьми-
переселенцами, (напоминаем, что это только по официальным 
данным), и кто знает, будут ли они возвращаться домой радостные и 
счастливые после знакомства с новичками или с красными глазами, с 
песком в голове и без велосипеда?». Одиничний випадок суперечки 
між дітьми екстраполюється на всіх маленьких переселенців, і 
зрозуміло, що читання такої статті призводить до недовіри до 
переселенців. 

На сайті Вінницької державної обласної телерадіокомпанії (vodtrk.
com.ua) за півроку було опубліковано 20 матеріалів, присвячених 
переселенцям. Це 14 % від загальної кількості публікацій на сайті 
(135). Всі матеріали формалізовані, новинного формату, тому ознак 
упередженого ставлення чи стерео типізації переселенців не знайдено. 

Отже за результатами моніторингу чотирьох вінницьких видань, можна 
підсумувати: кількість матеріалів, що стосуються теми переселенців – 2 
% (126), з них ознаки упередженості мають 2 % (3 матеріали). Загалом 
вінницькі ЗМІ адекватно висвітлюють тематику переселенців, але 
кількісно матеріалів, що стосуються переселенців мало. Вінницькі ЗМІ 
не продукують таких поширених стереотипів щодо переселенців як 
небезпечність їх чи негативні моральні якості, хоча недобропорядність 
переселенців допускається вінницькими ЗМІ. Прикладів позитивної 
дискримінації не знайдено. 

Моніторинг зМІ Івано-Франківська
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Івано-
Франківська: онлайн-видання Kurs.if.ua, газети «Репортер» та 
«Галицький кореспондент» та Обласна державна телерадіокомпанія 
«Карпати». Період дослідження – 1 липня 2014 року – 31 грудня 2014 
року. Увагу звернено як на публікації (статті, інтерв’ю), так і короткі 
інформаційні повідомлення. 

Основні тенденції в івано-франківських ЗМІ, що стосуються теми 
переселенців: ці ЗМІ продукують вкрай мало власного контенту, 
більшість публікацій – це короткі інформаційні повідомлення, створені 
на основі прес-релізів, а також ре публікації матеріалів столичних 
медіа. Є невелика кількість репортажів та інтерв’ю з переселенцями, 
але немає аналітики. 

Цим можна пояснити те, що у таких матеріалах знайдемо небагато 
слідів упередженості, стереотипізації чи стигматизації переселенців. 

ОДТРК «Карпати» за шість місяців, з липня по грудень включно 2014 
року випустила 62 матеріали, що стосуються переселенців з Криму та 
окупованих територій Луганської та Донецької областей, найбільше – у 
липні та серпні (12 та 10 матеріалів). Це 12 % від загальної кількості 
матеріалів (близько 495), розміщених на сайт радіокомпанії за півроку. 
Три матеріали, або 5% від усіх публікацій, присвячених переселенцям, 
мають ознаки упередженого ставлення. 

Є сліди журналістської неуважності, що викриває упереджене 
ставлення. У статті за 17 липня «Дітей зі Сходу та Криму прийматимуть 
у садки без черги» читаємо: «немає проблем із абітурієнтами та 
студентами». Від 21 липня у статті «Руслана Лижичко: потрібно 
усвідомлювати атмосферу між переселенцями і тими, хто їх приймає» 
читаємо: «Нерви у всіх зведені до краю. Як в тих, хто  вимушено 
залишає свої домівки, щоб врятувати життя, так і в тих, хто дає їм 
прихисток, а у відповідь чує необґрунтовані  претензії та звинувачення. 
Гостинність і доброчинність вже переходить в гострий конфлікт». 
Стаття від 8 жовтня наголошує: «Переселенці  потребують моральної 
підтримки та професійного психологічного супроводу. Багато з них 
відчувають себе жертвами, і це може призводити до агресивних 
проявів». 

Онлайн-видання Kurs.if.ua за шість місяців випустила 67 матеріалів, 
що стосуються переселенців.  Це 4 % від загальної кількості (1490) 
матеріалів. З них ознаки упередженого ставлення мають 4 матеріали 
або 6 %. 

Републікація матеріалу видання РАІ від 23 липня: невідкоментовані 
репліки жінок, котрі протестують проти мобілізації: ««Ми їм 
(переселенцям – С.О.) дали притулок, а вони? Ви ж бачите, що вони 
роблять… відпочивають в Закарпатті, в Яремчі». 24 липня стаття «На 
Прикарпатті переселенці відмовляються ставати на облік у військових 
комісаріатах» містить тезу, що провокує недовіру до переселенців про 
«відсутність приписних посвідчень, які переселенці нібито вимушено 

залишили у покинутих помешканнях». 2 листопада «У Франківську 
переселенці висловили протест проти нелегітимних виборів» із 
припущенням: «Участь у такому протесті взяли близько тридцяти 
переселенців. В місті їх набагато більше, але в силу певних обставин 
вирішили участі не брати. Одні бояться, іншим байдуже або просто не 
знали про проведення такого заходу». 

Газета «Галицький кореспондент» (було проаналізовано онлайн-
версію) за шість місяців випустила 43 матеріали про переселенців, це 
0,5 % від загальної кількості (7284) матеріалів. З них 5 матеріалів мають 
ознаки стерео типізації та упередженого ставлення, це 11 % від усіх 
матеріалів, присвячених переселенцям. 

1 серпня «Прикарпатці не розуміють, чому не мобілізують 
чоловіків-переселенців зі сходу»: «За словами керівника апарату 
облдержадміністрації Сергія Адамовича, якщо раніше було абсолютне 
сприйняття з боку жителів Прикарпаття проблем мешканців південно-
східних регіонів, то зараз люди розуміють, що не всі, хто приїжджає, 
має чисту совість і благі наміри». 2 листопада, стаття «Донбас проти 
терору. Переселенці висловили протест проти нелегітимних виборів» 
: «Участь у такому протесті прийняли близько тридцяти переселенців. 
В місті їх набагато більше, але в силу певних обставин вирішили 
участі не приймати. Одні бояться, іншим байдуже або просто не 
знали». 4 листопада вийшов матеріал «У франківському будинку 
нічного перебування живе 29 колишніх в`язнів та 2 переселенці». 
Тут маємо необґрунтовані паралелі між колишніми ув’язненими та 
переселенцями. Назва витягнута з цитати директора будинку нічого 
перебування: «Загалом до будинку нічного перебування з початку 
року звернулося 113 осіб, 29 з яких прибули з місць позбавлення 
волі, та двоє переселенців, ще 48 хворих на туберкульоз перебувають 
на лікуванні». Наприкінці грудня – публікація «Свої серед чужих», 
присвячена переселенцям у Коломиї. По-перше, тут маємо справу 
із закріпленням думки, що переселенці першої хвилі причетні до 
негативних дій, хоча яких – ми не знаємо: «Відсотків 80 коломиян, 
які здають житло, не хочуть мати справу з переселенцями: перша 
хвиля мігрантів залишила по собі погану репутацію і тепер люди 
їм не довіряють». Далі наведений коментар волонтерки: «На думку 
волонтерки Євдокії, «перша хвиля переселення була непотрібна, 
бо часто люди їхали з таких місць, де не було окупації, їм нічого не 
загрожувало. Люди просто користалися моментом і виїжджали». 
Протилежної думки немає, цей коментар не відкоментований. 31 
жовтня, стаття «За мир у внутрішньому світі»: «Крім військових, 
допомоги потребують сім’ї загиблих, поранені, військовополонені та 
переселенці. З останніми, як відзначає Андрій Козінчук, працювати 
найлегше, але вони часто обманюють». 

У виданні також є матеріали, що спростовують негативні стереотипи. 
Стаття «Якщо нині війна», інтерв’ю з росіянином: «Я ось чую постійно, 
що гинуть в основному хлопці із Західної України, що вибивають цвіт 
нації, що спеціально вбивають активістів. Це все повні дурниці. Тому 
що навіть якщо подивитися сумну статистику загиблих, то найбільше 
виявляється загиблих зі східних регіонів: Дніпропетровськ, Луганськ, 
Харків і, зокрема, Київ». Він додав, що тих мам, які біля адміністрацій 
мітингують, звичайно, шкода, але «це дуже красива картинка не для 
українського телебачення, це для Росії дуже чудово». 

Газета «Репортер», в якій також було проаналізовано онлайн-версію, за 
півроку розмістила 82 матеріали, присвячені переселенцям. Це 2 % від 
загальної кількості матеріалів на сайті. Не було помічено текстів, що так 
чи інакше дискримінують переселенців, подають інформацію щодо них 
упереджено чи стереотипізовано. 

Окремі матеріали спростовують стереотипи щодо переселенців. 
Інтерв’ю з психологом, котра працює з переселенцями, від 12 вересня: 
«Це спеціально поширюється між людьми, щоб було протистояння. 
А через таку пропаганду зменшується кількість допомоги й 
доброзичливого ставлення до людей, які приїхали з зони АТО», - 
коментар у статті «Наталія Чаплинська: «Не варто вірити історіям про 
поганих переселенців». Інший матеріал спростовує стереотип, що 
нібито мешканці Східних регіонів не воюють на боці України (4 серпня) 
із назвою «У франківському батальйоні Нацгвардії – 60% східняків 
та кримчан»: «Всі панічні заяви про те, що на війну забирають тільки 
прикарпатців є нічим іншим, як частиною інформаційної війни Путіна 
проти України».

Отже, загалом, за результатами моніторингу чотирьох івано-
франківських видань, маємо такий результат. Кількість матеріалів, 
що стосуються теми переселенців – 1 %. З них мають ознаки 
упередженості 4 %.  Основні стереотипи, що транслюються івано-
франківськими медіа: проблемність та конфліктність переселенців 
на противагу гостинності мешканців Івано-Франківська; переселенці 
не хочуть брати участі у бойових діях на Сході, а лише відпочивають 
за кошт мешканців Прикарпаття; переселенці пов’язуються із 
правопорушниками; переселенці мають погані наміри; моральні якості 
переселенців нижчі за якості івано-франківців. 
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Моніторинг зМІ м. Луцьк
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Луцька: 
онлайн-видання «Громадське. Волинь» (hromadske.volyn.ua), 
«Волиньпост» (volynpost.com), газета «Волинська газета» (онлайн 
версія volga.lutsk.ua), а також Інформагентство «Волинські новини» 
(volynnews.com). Період дослідження – з 1 липня 2014 року по 31 
грудня 2014 року. 

За півроку «Громадське. Волинь» опублікувало вісім матеріалів, які 
стосуються теми вимушених переселенців. Це 1 % від загальної 
кількості матеріалів на сайті видання (660). Ознаки упередженого 
ставлення, стереотипів мають два матеріали або 25 %. 

Матеріал від 5 вересня «На війні – ліпше, ніж вдома», – поранений 
боєць 24-ї ОМБ» завершується словами журналіста: «Обурює хлопця 
й те, що поки він з побратимами боронять Луганщину, чоловіки-
переселенці зі Сходу ховаються від війни на Волині». 

Матеріал від 8 грудня «Правоохоронці розповіли про деталі 
обезголовлення в Луцьку: такого не бачили з 90-х» натякає, без жодних 
на те підстав, що до жахливого вбивства чоловіка в Луцьку можуть бути 
причетні переселенці: «Також перевіряють, чи причетні до вбивства 
переселенці зі Сходу». 

Онлайн-видання «Волиньпост» за півроку опублікувало 35 матеріалів, 
які стосуються теми вимушених переселенців. Це 3 % від загальної 
кількості матеріалів на сайті видання за цей період (1200). Ознаки 
упередженого ставлення, стереотипів мають три матеріали або 8 %. 

Матеріал від 21 листопада «Через переселенців з Донбасу 
ускладниться ситуація з ВІЛ / СНІДом», у якому назва говорить сама за 
себе. У матеріалі процитовано Наталію Низову, директора державної 
установи «Український центр контролю за соціально небезпечними 
хворобами». 

У матеріалі від 2 серпня «Волинський письменник розповів, 
хто його побив», постраждалий від побиття на вулиці двома 
«російськомовними» (це наголошується у статті), письменник 
Володимир Лис, припускає, що «це могли бути тимчасові переселенці 
або туристи зі Сходу, які відпочивають на Шацьких озерах Волині». 
При цьому, коли немає доказів того, хто це був, переселенці, 
російськомовні волиняни, росіяни, чи хтось інших, хто міг би 
розмовляти російською, читаємо: «Після широкого розголосу факту 
побиття волинська громада рішуче заявляє про те, що домагатиметься, 
щоб чоловіки з Донбасу, які прибули на Волинь «пересидіти» тут війну, 
негайно поверталися додому та були призвані до армії». 

У матеріалі від 9 липня «Не поїду жити в село принципово, бо я – 
міський мешканець», – переселенець на Волині» точка зору одного 
переселенця, який не хоче переїздити в село, екстрапольована на всю 
групу переселенців.

«Волинська газета» за півроку опублікувала 23 матеріали, які 
стосуються теми вимушених переселенців. Це 2 % від загальної 
кількості матеріалів на сайті видання (1200). Ознаки упередженого 
ставлення, стереотипів мають три матеріали або 13 %. 

У статті «Голова з річки Омелянівки», у якій ідеться про випадок 
жорстокого вбивства із обезголовленням, мимохідь кинуто фразу, яка 
–по-перше натякає на те, що це могли зробити переселенці, а по-друге, 
інтонаційно іронічна щодо них: «Інші міркували: може, то переселенці 
«чудять». 

Стаття «У класі – як на мінному полі» розповідає про складні побутові 
умови, в яких існує школа в одному з сіл області. Наголошується, що 
переселенці, на відміну від волинян, надто «вибагливі» («Іноземці та 
вибагливі переселенці подумали б: «О! Музей просто неба»), щоб жити 
у волинському селі: «Слухаєш переселенців зі Сходу і не надивуєшся: 
цегляна хата з ремонтом і меблями їм не підходить. Бо в селі, бачте, 
воду треба нести із криниці, а в туалет – на вулицю ходити». 

У матеріалі «Щоб не ухилялися» йдеться про думку, нібито переселенці 
не воюють на Донбасі. Зазначено, що «Військкомати просять подавати 
інформацію про хитрих чиновників і переселенців». Інтонаційно ця 
фраза налаштовує на сприйняття переселенців так само, як і «хитрих 
чиновників», негативно і з недовірою. 

Інформагентство «Волинські новини» за півроку опублікувала 64 
матеріали, які стосуються теми вимушених переселенців. Це 4 % 
від загальної кількості матеріалів на сайті видання (1677). Ознаки 
упередженого ставлення, стереотипів мають п’ять матеріалів або 8 %. 

Стаття від 5 серпня «На Волині побоюються терактів з боку підозрілих 
переселенців» налаштовує на страх, недовіру й негативне ставлення до 
вимушених переселенців.

У матеріалі від 18 серпня «Волинські переселенці зі Сходу на хочуть 

захищати Вітчизну» вже назва є провокативно сформульованою і 
небезпечно узагальненою – адже є переселенці, які воюють на Донбасі. 
«”Левова частина” переселенців, які «рятуються» від куль та мобілізації, 
свідомо не реєструються в органах соціального забезпечення, аби 
уникнути військової служби у зоні АТО», - такими словами починаються 
невеличка публікація. Це перебільшення, адже далі з коментаря видно, 
що «частина переселенців не реєструються органами соціального 
забезпечення», а не «левова частка». 

Новина від 18 серпня «У Луцьку пропонують створити трудову 
армію з переселенців». «На те, як поводяться переселенці зі Сходу 
України, на Волині – чимало нарікань», - таким твердженням 
починається публікація. Далі це «чимало» не конкретизується, а лише 
підтверджується ще одним узагальненням: «Зі слів бійця «Айдару» 
Андрія Омельчука, до нього доходить чимало чуток про те, як себе 
поводять переселенці на теренах Волині, де їм дали тимчасовий 
прихисток». І далі: «Нагадаємо, на Світязі волинського журналіста 
побили люди, які, ймовірно, є переселенцями із зони АТО». 

Стаття від 16 липня в заголовку стверджувально запитує: 
«Переселенцям зі Сходу все не так?». Далі читаємо: «Раніше деякі 
депутати обласної ради висловлювали думку про те, що деякі 
переселенці виглядають так, наче приїхали спеціально поширювати 
хибну інформацію про Волинь». Тут вжито якусь зовнішню ознаку, 
яка депутатам здалася відповідною до поширення  хибної інформації 
про Волинь. Логіка цього речення також незрозуміла6 переселенці 
приїхали на Волинь, щоб поширювати тут-таки хибну інформацію про 
цей регіон?

Попередня публікація посилається на новину від 4 липня «На Волині 
перевіряють чоловіків-переселенців зі Сходу», де зазначено, що 
«Заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик 
висловив думку про те, що деякі переселенці виглядають так, наче 
приїхали спеціально поширювати хибну інформації про Волинь. 
Мовляв, не треба програвати інформаційну війну».   

Отже за результатами моніторингу чотирьох луцьких видань, 
можна підсумувати: кількість матеріалів, що стосуються теми 
переселенців – 3 % (130), з них ознаки упередженості мають 10 % (13 
матеріалів). Волинські ЗМІ підозрюють переселенців у причетності 
до кримінальних злочинів (найстрашніших), а також продукують 
матеріали, які натякають на здатність переселенців до вуличного 
насилля (побиття людини на вулиці). Ще однією проблемою, яка 
присутня, проте перебільшується медіа, є небажання переселенців 
жити  всіляких умовах волинських сіл. У таких матеріалах переселенці 
показуються як надміру вибагливі й вередливі на противагу нібито 
аскетичним «автохтонам». При цьому жодне медіа не спромоглося 
на аналіз ситуації, умов, які запропоновані переселенцям у селах, а 
також на те, аби пояснити той факт, що людина, котра ніколи не жила 
в селі, справді може мати складнощі з пристосуванням до цих умов 
життя. Окрім того, волинські медіа активно поширюють переконання, 
що чоловіки з Донбасу не воюють на сході Україні, а «ховаються» 
за статусом вимушених переселенців. Інтонація луцьких ЗМІ у тих 
випадках, коли вони пишуть про переселенців, має зневажливо-
іронічний характер. 

Моніторинг зМІ м. харків
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ Харкова: 
онлайн-видання dozor.kharkov.ua та «Mediaport», газета «Вечерний 
Харьков» (онлайн-версія), а також Харківське обласне телебачення 
(онлайн-версія). Період дослідження – з 1 липня 2014 року по 31 
грудня 2014 року. 

Основні тенденції в харківьких ЗМІ у висвітленні теми переселенців: 
харківські видання у більшості своїй активно використовують пряму 
мову переселенців у своїх текстових та відео-матеріалах, але вживають 
поняття «біженці» нарівні з «переселенцями». Репортажних матеріалів 
є більше, аніж у ЗМІ Кременчука та Івано-Франківська і загалом прояви 
упередженого ставлення мінімальні. 

Онлайн видання Dozor.kharkov.ua за півроку опублікувало 81 матеріал 
про переселенців. Це 2 % від загальної кількості публікацій (загалом 
3564 матеріали). Переважно це нейтральні тексти, оскільки переважна 
більшість є новинними повідомленнями, які лишають небагато 
простору для проявів журналістської недбалості, упередженості 
чи появи дискримінативних висловлювань. Було знайдено 1 такий 
матеріал; це складає або 1,2 % від загальної кількості текстів, що 
стосуються вимушених переселенців. 

У матеріалі від 8 грудня «Переселенцы из зоны АТО устраиваются на 
работу в такси» процитовано слова власника однієї з міських служб 
таксі, де той розповідає, що для переселенців робота в таксі є гарною 
можливістю швидко знайти роботу. Все би нічого, але наприкінці 
статті журналіст «Дозору» додає: «корреспонденту “Дозора” известны 
неоднократные случаи, когда харьковчане просят службу такси не 
присылать водителей-переселенцев. Среди нареканий: незнание 
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города и непривычная манера вождения. Кроме того, один из 
харьковских таксистов рассказал “Дозору”, что службы такси редко 
доверяют переселенцам доставку товаров». Яка це «непривычная 
манера вождения» - лишається загадкою, але весь коментар свідчить 
про нібито існуюче в суспільстві неприйняття переселенців,принаймні 
в ролі таксистів, яке подається як зрозуміле без коментарів і може 
спровокувати подальшу недовіру до переселенців, принаймні до тих, 
які влаштовуються на роботу в таксі. 

Харківське обласне телебачення (було проаналізовано матеріали на 
сайті видання otb.com.ua) за півроку випустило 82 матеріали з теми 
вимушених переселенців. Це 5 % від загальної кількості (1650).

Це видання виробляє багато матеріалів, що включають пряму мову 
вимушених переселенців, а також проблемні публікації. Ознак 
упередженого ставлення не було помічено.   

Онлайн-видання «Медіапорт» (mediaport.ua) за півроку розмістило 36 
матеріалів, що стосуються переселенців. Це 4 % від загальної кількості 
матеріалів на сайті (810). Упередженістю позначений 1 матеріал або 2 
%. 

У статті «Когда тепла сердец уже недостаточно» від 6 вересня можна 
помітити не зовсім адекватне висловлювання «Планы скорректировала 
война: основной бизнес нынче почти не приносит доходов, денег на 
масштабную реконструкцию нет. К тому же, в корпусах, хоть немного 
пригодных для жизни, обустроились переселенцы с Донбасса». 
Розповідається про власника бази відпочинку, і переселенці, які 
оселилися там, а не воєнні дії, подаються як причина його фінансових 
проблем. Переселенці «обустроились» –  цей вираз наштовхує на 
думку, ніби люди самовільно зайняли базу. 

Інших ознак упередженого ставлення у матеріалах «Медіапорту» не 
знайдено.

Газета «Вечерний Харьков» за півроку опублікувала 65 матеріалів з 
теми переселенців. Це 1 % від загальної кількості матеріалів у виданні 
(8307). Ознаки упередженості мають 4 матеріали або 6 %. 

У статті від 11 жовтня «Переселенцам нужны русско-украинские 
словари» йдеться про проблему відсутності у школярів-переселенців 
канцтоварів, підручників і словників. У статті говориться, що «нужны 
русско-украинские, украинско-русские словари, не помешают 
также русско-английские и украинско-английские». У коментарі 
мама одного зі школярів висловлює переконання, що «из-за смены 
языка преподавания даже отличники стали отставать от учебной 
программы», хоча таких випадків у статті не наведено. Загалом 
заголовок разом із коментарем підштовхують до хибного висновку, 
нібито всі діти-переселенці не знають української і через це відстають 
у навчанні. 

Заголовок статті від 6 вересня «Многие переселенцы верят, что в 
Украине воюют сирийцы» є маніпулятивним. У матеріалі аводиться 
коментар мешканки Луганщини: «Да и сейчас хотите сказать, что за 
Украину не воюют американцы и сирийцы? – не удерживается Наталья 
Куц из Пантилеймоновки». Коментар окремої людини винесено 
в заголовок цього великого матеріалу, який стосується ситуації з 
переселенцями, і додано кількісне означення – «многие». Незрозуміло, 
звідки редактор взяв це, якщо спирається на коментар однієї людини, 
яка висловила особисті переконання.  

Стаття від 3 липня «В кемпинге под Харьковом обосновались более 
ста ромов» «Хозяйка в панике: непрошеные гости разбирают домики, 
жгут костры, потрошат кур. Ни власти, ни милиция освободить частную 
территорию не в силах». Зневажливе ставлення до ромів демонструє і 
викорситання означення «циганський»: «Спасаясь от войны, цыганские 
семьи из Славянска и Донецка приехали на Харьковщину. Сначала 
разбили лагерь прямо в лесу — недалеко от трассы. Но погода 
испортилась, а тут и цыганская почта весть разнесла: неподалеку есть 
кемпинг, приютивший семью ромов». З тексту статті зрозуміло, що 
роми оселилися в кемпінгу легально, хоча перший абзац стверджує 
прямо протилежне: «нелегально вселились». Текст статті свідомо чи 
ні нагнітає страх і неприйняття ромів: «В поселке люди боятся из дома 
выходить: не ровен час вернутся — а там новые жильцы». Тут маємо 
справу не так з упередженням щодо переселенців, як щодо ромів. 

У статті від 1 вересня читаємо: «И сегодня уже есть проблемы, 
связанные с тем,  что у жильцов-переселенцев деньги закончились, 
платить нечем, а выселяться они не собираются, поскольку идти 
им некуда». Знову ж таки, як і в матеріалі «Медіапорту», проблеми 
подаються як такі, що спричинені переселенцями, а не переселенці 
як жертви того, що держава не здатна забезпечити всіх людей, які 
втратили домівки, житлом. 

Отже за результатами моніторингу чотирьох харківських видань, 
можна підсумувати: кількість матеріалів, що стосуються теми 
переселенців – 2 % (264), з них ознаки упередженості мають 2 

% (6 матеріалів). Загалом ситуація в Харківських медіа доволі 
позитивна. Жодного прикладу мови ворожнечі не було помічено, 
а упереджених висловлювань є мінімальна кількість, порівняно 
з іншими проаналізованими містами. Все ж,  основні стереотипи 
щодо переселенців, що транслюються харківськими медіа, наступні. 
Переселенці подаються як причина проблем, тоді як причина глибша 
і вони є жертвами;  незнання української мову заважає переселенцям 
повноцінно інтегруватися в нову громаду; переселенцям краще не 
довіряти (оренду житла, послуги таксі); точка зору окремої людини 
екстраполюється на всіх переселенців; існує проблема з висвітленням 
теми ромів і ромських переселенців зокрема. Підсумовуючи, можна 
сказати, що ЗМІ Харкова не є головним джерелом стереотипів щодо 
внутрішньо переміщених осіб. 

Моніторинг зМІ м. дніпропетровськ
В рамках моніторингу було проаналізовано чотири ЗМІ 
Дніпропетровська: онлайн-видання 056.ua та Gorod.dp.ua, газета 
«Днепр вечерний», а також телеканал 34.ua. Період дослідження – з 
1 липня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Увагу звернено як на 
публікації, так і короткі інформаційні повідомлення. 

Основні тенденції в дніпропетровських ЗМІ, що стосуються теми 
переселенців: місцеві ЗМІ висвітлюють тему переселенців обережно, 
наголошуючи на аспектах допомоги та складних життєвих обставинах, 
в яких опинилися люди. 

Телеканал 34.ua за півроку випустив 60 онлайн-публікацій, у яких 
ідеться про ситуацію з внутрішньо переміщеними особами. Це 1 % 
від загальної кількості публікацій на сайті видання (5049). Ознаки 
упередженого ставлення має один матеріал або 1 %. 

В ефірі програми «Погляд» від 20 листопада ведуча у розмові 
з гостею студії про те, на яку роботу можуть розраховувати 
переселенці, зауважує: «Явно ж не все работодатели захотят их 
брать». Співрозмовниця заперечує цю категоричну, провокативну 
тезу ведучої, яка натякає на нібито реальні причини, чому працедавці 
можуть не хотіти брати на роботу переселенців. Хоча жодного 
матеріалу, де підтверджувалося б переконання ведучої, на каналі не 
виходило з липня по грудень 2014 року.  

Онлайн-видання 056.ua за півроку опублікувало 76 матеріалів, що 
так чи інакше стосуються переселенців. Це 2 % від загальної кількості 
публікацій на сайті видання (2952). З них ознаки упередженого 
ставлення мають два матеріали або 2 %. 

У статті «Под конвоем» від 17 серпня автор пише: «Часть переселенцев  
– люди весьма состоятельные. Они колесят по городу на дорогущих 
авто, нарушая правила движения и демонстрируя привычный для 
Донецка хамский стиль поведения на дорогах». Утім, автор матеріалу 
одразу виправляється: «Однако таких не много». 

У статті від 16 листопада «Временно или навсегда? Как и куда 
уезжают украинцы, вынужденно оставляющие свои дома» логіка 
абзацу пов’язує переселенців та зростання злочинності: «Донецкие и 
Луганские номера на автомобилях едва не сравнялись с количеством 
харьковских. В центрах занятости завал. Работы у милиции вдвое 
больше». 

Онлайн-видання Gorod.dp.ua за півроку випустило 70 матеріалів, що 
так чи інакше стосуються переселенців. Це 1 % від загальної кількості 
публікацій на сайті видання (4992). Ознаки упередженого ставлення 
має один матеріал або 1 %.

Стаття «В Днепропетровск с переселенцами переезжают и мошенники» 
від 18 липня стверджує: «Все переселенцы из Крыма, Луганщины и 
Донбасса должны пройти регистрацию в центре «Помощи Днепра», т.к. 
нелегальный переселенец представляет определенную опасность». 

Газета «Днепр вечерний» (проаналізовано онлайн-версію газети) за 
півроку опублікувала 46 статей і новин, що стосуються переселенців. 
Це 1 % від загальної кількості публікацій на сайті видання (2688). 
Упереджених висловлювань стосовно переселенців не знайдено. 

Отже за результатами моніторингу чотирьох видань Дніпропетровська, 
можна підсумувати: кількість матеріалів, що стосуються теми 
переселенців – 1 % (252), з них ознаки упередженості мають 1 % (4 
матеріали). Дніпропетровські ЗМІ активно наголошують на допомозі 
переселенцям, на складних життєвих обставинах, в яких ті опинилися.  
Основні стереотипи, що транслюються дніпропетровськими медіа 
наступні: переселенці є небезпечними або, щонайменше, підозрілими, 
хоча такі настрої є швидше на інтуїтивному рівні; потенційно вони 
є правопорушниками, а також носіями специфічної негативної 
«донецької ментальності». 
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