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Проблеми Криму: усвідомленість, шляхи вирішення, перспективи - 2015

1. Висвітлення у ЗМІ проблем прав людини в Криму
На думку абсолютної більшості опитаних експертів, висвітлення в
українських засобах масової інформації проблем дотримання прав людини в Криму
є швидше або повністю недостатнім. Це стосується в першу чергу висвітлення
особистих прав жителів Криму (як-то особиста безпека, захист від позасудових
переслідувань), їхніх майнових прав, етнокультурних прав, екологічних прав,
політичний прав, тощо. Порівняно повніше в вітчизняних ЗМІ розповідають про
проблеми вимушених переселенців та Крим, як джерело небезпеки для України.
Однак загалом представлення інформації, щодо ситуації із правами людини в
Криму є радше безсистемним. У фокус потрапляють лише екстремальні випадки,
як-то переслідування та викрадення громадян, зокрема, кримських татар.

«Чаще всего это бывает от обыска к обыску от похищения к похищению,
либо от уголовного преследования к уголовному преследованию. Либо на какието события. К примеру: была годовщина оккупации Крыма и очень много
материалов, целые марафоны были посвящены этой дате».

«Если брать 5-7 главных новостных служб, то тема Крыма иногда даже
не вспоминается, не попадает в топы в течение трех-четырех дней».

Системно та докладно про події в Криму розповідають лише спеціалізовані на
цьому ЗМІ, які переважно є інтернет-медіа. Серед них експерти у першу чергу
виділили «Крим. Реалії». Крім того, опитані називали ТРК Чорноморська, ATR,
Black sea news, Центр журналістських розслідувань та QHA. При цьому ці ЗМІ, за
словами експертів, зовсім або майже не підтримуються державою, а існують за
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рахунок інших джерел фінансування.
Головними причинами того, що проблема Криму та дотримання прав людини
на півострові висвітлюються не достатньо, абсолютна більшість експертів виділили
три фактори.
Першим з них є те, що українська влада не має вирішення проблеми
Криму. Через це вона зайвий раз намагається не акцентувати на цьому уваги у своїх
виступах.
«Владі невигідно виносити у публічну площину проблеми Криму, адже,
вона не має чіткої стратегії щодо подальшої долі півострова. Головна
стратегія держави щодо АРК обмежується заявами в дусі «Крим-наш»».

Другою головною причиною є ситуація на Донбасі, оскільки напруга там
жодним чином не спадає і, відповідно, майже вся увага прикута до подій на фронті.
Деякі експерти з числа журналістів також вказали на таку сторону цього питання,
що проблема Криму та новини звідти мають негативне забарвлення. Це у свою
чергу призводить до того, що висвітлення подій на півострові поряд із подіями з
зони АТО перенасичує випуски новин негативом.
«Крым не так интересен аудитории как Донбасс. Потому что там
погибают люди постоянно, постоянно идут торги с Евросоюзом, Россией за
Донбасс».
Третьою ж головною причиною недостатнього висвітлення ситуації з правами
людини зокрема та того, що відбувається в Криму в цілому, є відсутність доступу
українських журналістів на півострів. За свідченнями працівників мас-медіа,
вони не можуть заїхати до Криму зі своїм обладнанням. Для зйомок вони вимушені
винаймати апаратуру на місці, що також не гарантує їхньої успішності, оскільки

4
Проблеми Криму: усвідомленість, шляхи вирішення, перспективи - 2015

працювати на півострові не є безпечним. Ситуацію погіршує те, що поступово
абсолютна більшість українських ЗМІ втрачає свою мережу журналістів у Криму,
які з тих чи інших причин перестають співпрацювати із ними. Частіше за все з
міркувань безпеки.

«Очень немногие сейчас имеют то, что мы можем назвать сетью
корреспондентов. Мы там потеряли свой корр-пункт, потому что люди не
могут там работать - это опасно. Это произошло со многими каналами. Я
знаю, что были проблемы у «Зеркала недели»: у них был корреспондент и он
вынужден был выехать. То есть достоверную информацию там собирать
довольно сложно».

На питання, як виправити ситуацію із недостатнім висвітленням подій та
ситуації з правами людини в Криму, найбільш популярними рецептами на думку
експертів було залучення міжнародної спільноти до вирішення проблем півострова,
а також проведення публічних заходів присвячених цим проблемам із залученням
журналістів, політиків та громадських діячів. Трохи рідше опитані називали такі
заходи як створення профільного державного органу з питань Криму та створення
держзамовлення на відповідний медіа-контент. Щодо останнього кроку думки
експертів особливо розділилися. Противники такого кроку стверджували, що у
демократичній країні влада не може нав'язувати пресі як і про що повідомляти.
Замість цього переважна більшість експертів вважають, що українська влада
має створювати різноманітні інформаційні приводи, які просто в силу законів
журналістики не давали б темі Криму та порушень прав людини на півострові
випадати з поля уваги суспільства. Крім залучення міжнародного співтовариства до
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вирішення проблем Криму та публічних заходів, присвячених цьому, експерти
вбачають необхідність у серії конкретних дій з боку влади. Це можуть бути і заочні
суди, щодо посадовців та військових півострову, які зрадили присягу. Це також
можуть бути ініційовані самими кримчанами індивідуальні або групові позови до
РФ у міжнародних інстанціях, тощо. Ці процеси, їхній перебіг та проблеми можна
було б систематично висвітлювати в вітчизняних ЗМІ. Масовому глядачу можна
було б пропонувати кейс-стаді: історії конкретних людей, їх долю після анексії
півострову та того, як вони справляються із цією ситуацією.

«Нужно перенести суды из Крыма может быть в Киев и рассматривать
заочно о нарушении прав. Открыть криминальные дела по поводу всех, кто
нарушил присягу, по поводу конкретных людей. Объявить лидеров Крыма в
международный розыск и так далее. То есть делать больше конкретики, а не
просто разговаривать ».

Загалом експерти наголошували на необхідності вироблення системності у
висвітленні подій в Криму. Одним з дієвих кроків для досягнення такої системності
в подачі матеріалів було б створення посад редакторів з кримської проблематики.

«Для того, чтобы освещать крымскую тему, нужно иметь крымскую
редакцию или хотя бы одного редактора. Например, в Укринформе, УНИАНе и в
таких ведущих информационных агенствах надо иметь крымского редактора
или крымского заведующего отделом в составе редакции. То есть человек,
который получает зарплату за то, что он мониторит».
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Таким чином, події в Криму висвітлювалися б кожного дня принаймні у
головних інформаційних стрічках, звідки, в свою чергу, беруть інформації та
роблять передрук більшість інших ЗМІ.

Висвітлення проблеми Криму у західних ЗМІ

Події в Криму швидше або повністю недостатньо висвітлюються в західних
ЗМІ. У цьому впевнена абсолютна більшість експертів. Головними причинами
цього є те, що, як і у випадку українських медіа, уся увага західних ЗМІ, коли мова
заходить про Україну, прикута до подій на Сході країни. Іншими основними
темами, в контексті яких в західних ЗМІ згадується Україна, є повсюдна корупція та
недостатні темпи реформування, які демонструє країна за останній рік. Лише після
цих основних тематик частіше за все згадують про кримську проблему та ситуацію
із правами людини. Також вона повертається у центр уваги західних новинних
агенцій здебільшого до якихось конкретних дат – наприклад річницю анексії
півострову.
Другою ж основною причиною недостатнього висвітлення проблеми Криму у
західних мас-медіа є відсутність гостроти в нинішніх кримських подіях.
Натомість питання півострову витіснили проблема Греції і її боргів, звірства
бойовиків Ісламської Держави Іраку та Леванту та, донедавна, розповсюдження
вірусу Ебола.
Коли ж Крим все ж потрапляє до новин у західних ЗМІ, то частіше
журналістів цікавить не сам півострів та проблеми із правами людини там, а
його радше розглядають в контексті першої насильницької зміни кордонів з
часів Другої світової війни. Недостатньому висвітленню подій на півострові
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сприяє також ускладненість чи неможливість доступу західних журналістів туди.
Важливо відмітити, що експерти вказали на неоднорідність висвітлення
проблеми Криму серед західних ЗМІ. Так, найбільш глибоко, на думку опитаних,
кримську проблематику розуміють американські, а також польські та прибалтійські
журналісти. Американська обізнаність ґрунтується на серйозній роботі таких
організацій як Freedom House чи Atlantic Council. Тоді як обізнаність польських та
прибалтійських ЗМІ пояснюється їхньою географічною близькістю до України, а
отже і побоюваннями щодо можливої небезпеки з боку РФ. Обізнаність більшості
європейських мас-медіа, зокрема німецьких, французьких, тощо, експерти
переважно оцінили як погану.

«Наше ЗМІ – Перший канал Німеччини АРД - висвітлює проблеми
анексованого Криму регулярно, раз на декілька місяців роблячи великий
репортаж про поточний стан справ. Але загалом тема Криму у міжнародних
медіа лунає радше у контексті політичних заяв і у загальному дискурсі санкції
проти Росії і т. ін. Натомість проблеми людей у Криму висвітлені
недостатньо і очевидна перевага у висвітленні їх – на боці російських ЗМІ».

Виправити цю ситуацію на переконання більшості експертів мала б активна
робота українського МЗС. Крім того, як і у випадку з вітчизняними журналістами,
для західних мас-медіа необхідно постійно створювати інформаційні приводи.
Такими приводами могли б стати регулярні міжнародні форуми з проблем Криму,
які б проводилися в Україні.
Третім за популярністю серед експертів кроком, який би міг покращити
розуміння західними журналістами проблеми Криму, є створення нарешті
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повноцінного каналу іноземного мовлення.

До цих трьох основних напрямів донесення до західних журналістів
проблеми Криму та її важливості, деякі експерти додали ще один, який заслуговує
на окрему уваги. Вони вказали на таку парадоксальну за нинішніх умов ситуацію,
коли фактично усі журналісти провідних західних засобів масової інформації, які
пишуть про проблему Криму, мають свою штаб-квартиру і постійно проживають у
Москві. Ця ситуація склалася за багато років і була нормальною для періоду до
російсько-українського конфлікту в цілому та анексії Криму зокрема. Адже Україна
довгий час не була у центрі уваги західних ЗМІ і розглядалася в контексті загального
пострадянського простору разом із Росією та Білоруссю. Нині ж такий стан справ,
на переконання експертів, необхідно змінювати – українська влада має надати усі
умови для відкриття в Києві та інших містах кор-пунктів західних та світових ЗМІ,
включаючи надання житла, робочих майданчиків, тощо.

«Собственные корреспонденты зарубежных СМИ аккредитованы и
живут в Москве. Он живет в Москве и он корреспондент по СНГ или России,
Ук р а и н е , Б ел а р у с и . … С о б с т в е н н ы е ко р р е с п о н д е н т ы в ед у щ и х
информационных агентств, откуда потом берут новости все, то есть Reuters,
Bloomberg, CNN, BBC, и прочие – у них должен быть свой соб-кор здесь. Потому
что так или иначе, если журналист живет постоянно в Москве, то он все
равно подвержен этому всеобщему информационному полю, влиянию и так
далее. Я думаю, что это стратегическая задача».
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2. Оцінка вирішення українською владою проблем Криму
Консолідована оцінка експертів залученості української влади до вирішення
проблем Криму сягає 1,6 балів. При цьому 1 означає – «взагалі не залучена», а 4 –
«повністю залучена». Таким чином, середня оцінка за цим показником тяжіє до
негативного полюсу.

Пояснюючи такий стан справ експерти вказували на нестачу ресурсів для
вирішення проблеми Криму на сьогоднішній день. Сюди відносяться і військові, і
економічні, і інформаційні ресурси, тощо. Це набуває особливого значення за умов
подій на Донбасі, куди направляються майже усі наявні ресурси.

Іншими двома найбільш популярними поясненнями була низька
компетенція залучених фахівців до вирішення проблеми Криму, а також погана
залученість і координація у цих процесах між владою та науковим, експертним
середовищем.

Серед позитивних зрушень у вирішенні проблеми Криму, які можна
приписати владі, опитані виділили визнання статусу кримських татар, як корінного
народу, визнання та фактичну легалізацію Курултаю та Меджлісу, створення офісу
Уповноваженого зі справ кримськотатарського народу при Президенті України та
створення Державної служби з питань АРК та Севастополя та створення
міжфракційного об'єднання «Крим». Крім того, багато хто з експертів згадав
відтворення у Херсонській області прокуратури Криму та поки лише анонсоване
створення спецуправління МВС з Криму.
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Ще одним позитивним зрушенням за останній рік, на переконання деяких
експертів було введення довідки вимушеного переселенця, як для кримчан, так і для
мешканців Сходу. Це має сприяти появі єдиного реєстру вимушених переселенців
для більш обґрунтованої соціальної політики щодо цієї проблеми. Разом з тим,
думки щодо цього кроку розділилися і однозначно позитивним його вважати не
можна. В першу чергу через практичну реалізацію цього рішення. Особливо на
складнощах, що переживає пересічний вимушений переселенець з півострова у
сфері отримання

довідки та реєстрації, наголосили експерти, які самі були

вимушені виїхати з Криму і на власному досвіді пережили ці процедури.

«Иногда власть не вмешивается. Но иногда выходит документ, о
котором общественники говорят: лучше б вы ничего не делали. Последнее – это
третье постановление Кабмина от 3 марта, в котором внутренне
перемещенных лиц, в том числе крымчан, обязали не только получить справку,
отметить её в миграционной службе, потом отмечаться, если вдруг вы
поменяли место жительства, а для переселенцев это очень проблема
насущная. … Каждый раз ты должен бежать в миграционную службу,
отчитываться наподобие человека досрочно освобожденного. Это нарушение
гражданских прав».

В якості ще одного порушення прав кримчан експерти назвали рішення
визнати усіх прописаних у Криму нерезидентами, що суттєво ускладнило
вимушеним переселенцям та загалом вихідцям з півострова здійснення будь-яких
банківських операцій. В сукупності це відіграє негативну роль у збереженні
лояльності тих жителів Криму, хто зберігає симпатії до України. Більше того, воно
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прямо негативно позначилося на найбільш патріотично налаштованих кримчанах,
які через свої переконання вимушені були полишити свої домівки та виїхати на
материкову Україну.

«Чем крымская эмиграция, как её называют, отличается от донецкой:
крымская эмиграция вся политическая. То есть, это все люди, которые не
захотели жить в условиях оккупации. Это гражданские активисты,
журналисты, социально активные люди, которые попадали под тюремные
сроки по законодательству России. И получилось так, что государство
Украина, вот эту самую патриотичную часть, на которую оно должно было
бы опереться в своей работе по возвращению Крыма, оно лишило их
значительно части прав».

Сюди ж відносяться наявні правила перетину кордону та усі складнощі, з яким
стикаються кримчани, які проживають на материковій частині та ті, хто залишився
на півострові.

«Крымчане должны иметь комфортные условия для пересечения
административной границы. Если мы блокируем их движение в обе стороны,
это тоже блокирует процесс реинтеграции. Люди должны иметь постоянную
связь с материком, чувствовать, что их не бросили».

Серед відверто негативних рішень, про які згадала і засуджує значна частина
експертів, є прийняття закону про вільну економічну зону. На їхнє переконання цей
закон має відверто лобістське підґрунтя та причини свого прийняття, тому має бути
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суттєво зміненим.

«Есть закон про Свободную экономическую зону в Крыму, но в основном он
лоббистский. … Минимум нужно вносить изменения. Мы не должны
торговать с Крымом – крымчане должны иметь возможность приезжать и
покупать товары в Херсонской области. Херсонская область должна стать
хабом между Крымом материком, как эту функцию выполняет Краснодарский
край, который является хабом между Крымом и основной частью России. Вот
это должно быть зафиксировано».

Величезним полем роботи, яке поки залишається без суттєвої уваги держави,
на думку експертів, є врегулювання актів громадського стану, як-то народження,
смерть, шлюби чи розлучення, тощо. У комплексі із врегульованим та комфортним
перетином фактичного кордону тим кримчанам, хто залишається на півострові,
необхідно створити усі умови для швидкої реєстрації чи перереєстрації цих актів у
відповідності до законів України.

«Не вирішено ключові проблеми громадян України, які бажають
залишатися громадянами України, і проживають у Криму. Не вирішено
проблему адекватно з визнанням документів російських окупаційних. Умовно,
ви уклали шлюб в Криму – вам видається російське свідоцтво. Що з цим далі
робити? … Те ж саме стосується свідоцтв про народження, про смерть і т.д. В
принципі це не прописано, не вирішено достатнім чином».

З цими проблемами тісно пов'язана проблема визнання шкільних атестатів та
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дипломів, отриманих молоддю у Криму. Як мінімум експерти пропонують
визнавати шкільні атестати, видані вже після анексії півострова, а як максимум створювати спеціальні умови при вступі до українських ВУЗів для випускників
кримських шкіл. Оскільки такі кроки дають можливість молоді півострова
пов'язувати своє майбутнє саме з Україною.

«Лучше создавать льготные условия для крымчан, чтобы трафик нового
поколения проходил не в Россию, а в Украину. Потому что это будущее
поколение все-таки будет жить в Украине. Мы де-оккупируем Крым, а получим
молодое поколение, которое выросло в основном в России».

Важливим недоліком, який відмітили експерти, є зведення в єдине поле
проблеми Криму та Донбасу. Такий дискурс нав'язується Росією для гарантування
свого статусу-кво на півострові. Разом із тим, вирішення проблеми Криму та
Донбасу мають йти паралельними шляхами, з використанням різних методів та
тактик. Як підкреслюють експерти, у будь-якому випадку не можна дати подіям на
Донбасі повністю витіснити проблему Криму з порядку денного.

3. Наявність концепції вирішення проблеми Криму

Усі зазначені вище проблеми, переважання рішень, які радше ускладнюють
життя вимушених переселенців, порушують їхні права та не сприяють лояльності з
боку тих громадян, хто і нині проживає на півострові, неузгодженість відповідних
законодавчих ініціатив, тощо є результатом фундаментального упущення, а саме:
влада навіть після року окупації Криму не має чіткої та ґрунтовної концепції з
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повернення півострову. На відсутність такого бачення та відповідного стратегії у
держави вказує абсолютна більшість експертів.
Крім того, більшість опитаних не вірять, що подібне бачення невдовзі
з'явиться. Кожен п'ятий експерт не бачить жодних передумов до появи відповідної
концепції. А більше половини не вірять у те, що вона побачить світ найближчим
часом. Лише декілька експертів висловили стриманий оптимізм щодо цього.

«На государственном уровне ни видения такого нет, ни отдельного
документа. … Это все решается точечным образом, есть какие-то отдельные
документы, которые принимаются. Но когда это не делается в четкой
стратегии и принимаются отдельные документы, которые противоречат
один другому, соответственно мы потом имеем проблемы».

Частина експертів вказала, що знають про роботу над відповідною стратегією,
що здійснюється Радою Національної Безпеки та Оборони. Разом із тим, ніхто з
експертів не зміг назвати якісь конкретні результати такої роботи чи строки її
закінчення. При цьому опитані вважають негативним моментом недостатнє
залучення різноманітних фахівців до вироблення такого наріжного документу
державної політики. На їхнє переконання, з огляду на надзвичайну важливість цієї
стратегії, до її розроблення мають бути причетними якомога більша кількість
інституцій та представників експертного середовища.

«Стільки розмов про необхідність стратегії розвитку Криму. Її немає.
Президент Порошенко наголосив на тому, що її розробляє РНБО і ось-ось
видасть продукт цей, але це було десь місяць тому, нічого не чутно. Не чутно
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також, щоб були залучені до вироблення стратегії якісь фахівці з відомств,
якійсь незалежні експерти, в тому числі військові експерти, фахівці юристи, а
це апріорі можна вважати, що ослабить рівень того документу. Невідомо
також як взяті до уваги наробки громадянського суспільства».

В якості прикладу напрацювань громадянського суспільства експерти часто
згадували про стратегію повернення Криму розроблену Фондом «Майдан
закордонних справ». Водночас деякі експерти вважають, що ефективними подібні
концепції можуть бути лише при їхній спільній розробці та включеності до процесу
фахівців, які представляють державні інституції, пов'язані із кримською
проблематикою.
Причинами відсутності стратегії по поверненню Криму експерти називають
як відсутність ресурсів, в першу чергу військових, так і зосередженість на війні на
Сході та брак політичної волі. Крім того, опитані вказують на екстраординарність
анексії Криму та повної неготовності і шоку держави від такого перебігу подій, що в
свою чергу потребує часу для осмислення та відповіді.

«Система сейчас только выстраивается. Я думаю, что к таким ударам,
как оккупация Крыма, оккупация отдельных территорий Луганской и
Донецкой областей, она может быть проактивной, в том случае, когда ты
готовился к этому, когда у тебя был план действий. Сама война и сама
оккупация Крыма они оказались шоковыми и для общества, и для государства».

Ще одним поясненням відсутності стратегії з повернення Криму була
наявність величезної кількості факторів на цьому шлях. Тому радше можна
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говорити не про стратегію, а про відкриті сценарії, з якими може стикнутися
Україна, намагаючись повернути півострів.

4. Оцінка ефективності державних органів, які займаються проблемою
Криму

Державним органом, пов'язаним із вирішенням проблеми Криму, про
наявність якого знає переважна більшість експертів, є Державна служба з питань
АРК та Севастополя. Значна частка опитаних знають, хто його очолює та коли був
створений цей орган. Це стосується як експертів, які постійно займаються
кримською проблематикою, так і експертів, що не є спеціалістами з цього питання,
як-то журналісти всеукраїнських ЗМІ.

Другим за згадуваннями є офіс Уповноваженого з прав кримськотатарського
народу, про який також відомо більшості опитаних, так само, як і про те, хто саме
очолює його.

На третьому місці за частотою згадувань – відновлена прокуратура АР Крим.
Поряд із кримською прокуратурою, експерти у багатьох випадках згадували силові
відомства в цілому – відповідне управління СБУ та анонсоване спецуправління
МВС з Криму.

Рідше в контексті державних органів, пов'язаних із вирішенням проблеми
Криму, опитані говорили про офіс Постійного Представника Президента України в
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Криму, який базується у Херсоні. Крім цього, експерти згадували про Міністерство
інформаційної політики та Державне підприємство «Кримський дім», як інституції,
які також безпосередньо включені до вирішення проблем, що постали перед
державою після анексії півострова.
Незважаючи на те, що міжфракційне об'єднання не є державним органом,
значна кількість експертів згадували відповідне депутатське об'єднання у
Верховній Раді під назвою «Крим», а також на думку багатьом з них приходив
Меджліс кримськотатарського народу.
Коли ж мова заходила про ефективність державних органів, які пов'язані із
проблемою Криму, то експерти переважно низько оцінювали їхню ефективність або
ж не могли визначитися.
Причиною низької ефективності цих органів опитані здебільшого називали
їхню недостатню ресурсну базу та дуже повільні темпи законодавчого та в цілому
бюрократичного оформлення їхньої діяльності.

«Все залишається на рівні декларацій. Створювані органи державної
влади значною мірою залишаються на папері. Найяскравіший приклад –
створена Державна служба, в якій нарешті через рік призначили керівника і
вони вже давно подали положення для затвердження Кабміном. Без
затвердження Кабміном фактично не можуть приступити до своєї
діяльності. Це можна було б зробити буквально за день, але, якщо мені не
зраджує пам'ять, процедура вже другий місяць ніяк не відбудеться».

Деякі експерти переконані, що, оскільки проблема Криму постала перед
Україною на довгий час і є дуже складною та багаторівневою, то наявних та
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новостворених державних органів недостатньо. Виходом вони бачать створення
принаймні міністерства з питань Криму, а як максимум – повне відтворення усієї
владної вертикалі, яка існувала на півострові до окупації: включаючи виконавчу та
законодавчу.

«Должно быть на материковой части Украины запущена вся та
конституционная система органов власти АРК, которая существовала. …
Должен быть Совет министров АРК в экзиле. Пусть он называется через тире
«глава держслужби» или министр».

Однак серед опитаних були і противники такої ідеї. На їхню думку, в умовах
обмежених ресурсів та війни на Сході, а також перебування проблеми Криму в
геополітичній площині, відтворення цих структура на материковій Україні було б
лише марною витратою ресурсів. В якості прикладу вони наводили відповідний
досвід Грузії і те, що тамтешнє відповідне міністерство не зазнало жодних успіхів.
Таким чином, структура та кількість державних органів не знайшли одностайної
думки серед експертів. Разом із тим більшість з них погодилися, що ефективність
цих державних органів напряму пов'язана із відсутністю єдиної прийнятої стратегії
вирішення проблеми Криму.

«Коли немає єдиного бачення, що тут робити, дуже складно бути
ефективними. Як раз і потрібно таке бачення спільними зусиллями
сформувати».

19
Проблеми Криму: усвідомленість, шляхи вирішення, перспективи - 2015

5. Оцінка активності офіційного Києва щодо проблеми Криму на
міжнародній арені

Консолідована оцінка активності офіційного Києву у питанні просування
своєї позиції по проблемі Криму на міжнародній арені складає 1,7 бали. При цьому 1
означає – «дуже млява активність», а 4 – «дуже висока активність». Таким чином,
середня оцінка за цим показником тяжіє до негативного полюсу.
Експерти відмічають, що офіційний Київ постійно згадує про проблему
Криму під час міжнародних зустрічей та форумів. Однак на їхню думку ці згадки
мають радше декларативний і навіть ритуальний характер.
Головну проблему опитані вбачають у низькій активності українського МЗС
щодо пропозиції міжнародним донорам та організаціям конкретних кроків,
програм для вирішення кримської проблематики, які могли б бути профінансовані
з-за кордону і таким чином зменшили б навантаження на український бюджет.
Наступною великою проблемою експерти назвали повільну реакцію
офіційного Києву та МЗС зокрема щодо непоодиноких випадків порушення прав
людини на півострові, а іноді її повну відсутність. За оцінками експертів, у цьому
питанні вітчизняне дипломатичне відомство дуже сильно поступається
громадським та правозахисним організаціям, які навпаки дуже активні в донесенні
відповідних фактів порушення прав людини на півострові до міжнародної
спільноти.
На переконання експертів, саме українське МЗС повинне не лише постійно
нагадувати про факт анексії Криму, а й розповідати про велику кількість
різноманітних фактів порушення прав людини та громадянина, до яких це призвело.
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«Украинский МИД реагировал активно на какие-то события,
происходившие в Крыму, не так часто. Хотя по идее, как только что-то
происходит в Крыму, об этом должны писать не только общественные
деятели, общественные структуры – в первую очередь об этом должен
говорить украинский МИД».

Єдиною офіційною особою, яка проявляє дуже високу активність на
міжнародній арені щодо донесенні позиції України по Криму та чималих проблем,
до яких призвела його окупація, за визнанням абсолютної більшості опитаних, є
народний депутат Мустафа Джемилев.
На даний момент, згідно оцінок опитаних, тема Криму на порядку денному
міжнародних відносин відійшла на другий план. На це вплинули як інші світові
події, як-то загроза ІДІЛ або економічна криза у Греції, яка загрожує європейській
економіці, так і більш нагальна проблема війни на Сході України і її величезні
жертви та гуманітарні аспекти, до яких призвели бойові дії – сотні тисяч вимушених
переселенців та постійна загроза тим мирним жителям, хто і досі залишається у зоні
конфлікту. Відтак події у Криму, де відсутні бойові дії, на цьому фоні виглядають як
відносно спокійні і такі, що не є драматичними.

«Все просто забыли о Крыме. В любом случае там нет гуманитарной
катастрофы, Россия сама взяла обязанность обеспечивать там людей.
Поэтому только правозащитные организации могут об этом говорить. Но их
туда не допускают».

Оцінюючи те, наскільки на Заході розуміють проблему Криму, експерти
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зійшлися на думці, що це розуміння є нерівномірним. Політичні еліти західних
країн, на думку опитаних, доволі добре розуміють цю проблему. Цьому особливо
сприяє глибока аналітична робота неурядових організацій. Найкраще рівень
розуміння через це демонструють американські політики, а також польські та
прибалтійські.
Як підкреслила значна частина опитаних, західні еліти та урядовці не можуть
не розуміти проблему Криму через її екстраординарність: адже вперше з часів
Другої світової війни кордони в Європі були змінені насильницьким шляхом. Це в
свою чергу ставить під сумнів увесь пост воєнний світовий порядок та систему
міжнародних домовленостей, створюючи дуже небезпечний прецедент. Тому цей
прагматичний аргумент є найбільш ґрунтовним для доброго розуміння проблеми
Криму на Заході, не беручи до уваги навіть його моральну підтримку України, як на
переконання експертів, є доволі високою.

«Я не думаю, що Заходу цікаві проблеми самих мешканців Криму. Їх Крим
цікавить з точку зору відносин України-Росії, з точки зору збереження світового
порядку, Хельсинських домовленостей, міжнародних угод».

Натомість розуміння проблеми Криму пересічними громадянами на Заході,
зокрема в Європі, є помітно гіршим. Це пояснюється вже згадуваними причинами:
як-то переключення уваги на більш актуальні та драматичні теми, відтак тема
Криму все рідше потрапляє в фокус уваги західних ЗМІ; недостатня робота
українського МЗС, а також лобістські та інформаційні зусилля самої Росії. Крім
того, західний бізнес більше за все цікавить питання санкцій щодо Росії та контр
санкцій самої РФ, через що ним вже понесені суттєві матеріальні збитки. Тому цей
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фактор також впливає на громадську думку і рівень розуміння проблеми Криму на
Заході, особливо в Європі, де традиційно сильні торгівельні відносини із Росією
дуже помітно постраждали через неї.

6. Оцінка активності неофіційних організацій та громадян
щодо проблеми Криму на міжнародній арені
На противагу офіційним структурам та органам державної влади,
представники громадянського суспільства є доволі активними на міжнародній арені
і набагато швидше реагують на виклики, пов'язані із окупацію Криму, інформуючи
про них міжнародне співтовариство.
В якості прикладу, значна кількість експертів згадали Фонд «Майдан
закордонних справ», який постійно співпрацює із західними організаціями і
нещодавно представив свою доповідь щодо подій в Криму у Сполучених штатах.
Так само згадували і відмічали активність організації «Крим SOS». Загалом
більшість експертів відмітили велику активність

кримських татар та їхніх

організацій щодо донесення проблеми Криму міжнародній спільноті та їхні
постійні намагання підтримувати її на порядку денному.

«Есть крымские татары, которых очень хорошо воспринимают и в
Америке и в Европе. Мустафу Джемилев получал очень много наград за борьбу и
в Европе, и в Азии, и в арабских странах».

Деякі експерти вказали на доволі активну залученість української діаспори за
кордоном. На їхню думку, найбільш активною є багаточисельна українська діаспора
у Канаді та США. Трохи менш активною – українські заробітчани та ті, хто довгий
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час проживає у європейських країнах.

«Я бы сказал, что украинцы за рубежом проявляют на порядок больше
интереса в продвижении крымской темы, чем государственные органы
Украины ».
Рекомендації

1. Для адекватного висвітлення проблеми Криму в українських мас-медіа
необхідно запровадити системність збору інформації щодо півострову. Цьому має
сприяти створення спеціальної посади редактора новин з Криму, який би займався
виключно цією проблематикою і пропонував випусковим редакторам найбільш
цікаві та важливі новини з півострова. Для початку такі посади могли б бути
створені у основних інформаційних агентствах, у яких запозичує новини більша
частина вітчизняних ЗМІ.

2. Держава повинна створювати інформаційні приводи щодо Криму аби ця
проблема була постійно актуальною. Такими інформаційними приводами могли б
стати заочні суди над чиновниками та військовими півострову, які зрадили присягу.
Крім заочних вироків інтерес до цих історій могли б підвищити конкретні кроки до
яких вони призвели: арешт рухомого та нерухомого майна засуджених, тощо. Задля
цього необхідно налагодити тісну взаємодію між прес-службою Генеральної
прокуратури та спеціального відділу прокуратури з питань Криму та вітчизняних
журналістів. Ініціатива у цьому могла б йти саме від Генеральної прокуратори.

3. Інформаційними приводами мали б також стати публічні заходи з
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вітчизняними журналістами, політиками та громадськими діячами, присвячені
проблемам Криму, а також відповідні форуми із залученням західних та в цілому
закордонних журналістів.

4. Журналістів цікавлять «кейс-стаді»: їх цікавлять насамперед історії
конкретних людей, сімей з Криму і те, як на їхню долю вплинула окупація.
Необхідно налагодити комунікацію таких людей та журналістів, постійне
висвітлення найбільш цікавих історій. Це цікаво і глядачам, а відтак – журналістам.
Відповідну координацію, в якості громадської ініціативи могли б взяти на себе
неурядові та

правозахисні організації з одного боку та випускові редактори, аналітики
вітчизняних ЗМІ – з іншого.

5. Для донесення точки зору України в західних ЗМІ та в цілому на в світі,
необхідно створити усі умови для відкриття корр-пунктів ведучих світових медіа у
Києві. Оскільки нині більшість з них базується у Москві. Необхідно виділити
приміщення для проживання, робочу площадку, створити всі умови для
безпосередньої роботи і перебування на постійній основі закордонних журналістів
на території України. Затрачені ресурси на такі кроки будуть повністю відшкодовані
їхнім ефектом.

6. Український МЗС повинен активніше реагувати на будь-які порушення
прав людини та громадянських прав в Криму, а не тільки згадувати про найбільш
резонансні з них. Для таких дій створені усі умови, оскільки неурядові та
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правозахисні організації постійно здійснюють моніторинг ситуації на півострові і
мають змогу оперативно інформувати дипломатичне відомство про відповідні
факти. З огляду на відкритість до співпраці цих організацій, відповідну ініціативу
мало б проявити і українське МЗС.

7. З огляду на нерівномірне розуміння проблеми Криму на Заході – добра
обізнаність серед чиновників та еліт, однак погане розуміння серед пересічних
громадян – не втрачає своєї актуальності створення повноцінного каналу
іномовлення, який би доносив об'єктивну інформацію до закордонного глядача
щодо проблеми Криму та подій на Донбасі. Мовлення такого каналу має
здійснюватися кількома мовами, серед яких англійська та російська. Таким чином,
інформаційні продукти цього канали будуть доступні і в Криму.

8. Для пробиття інформаційної блокади Криму постає нагальна потреба у
встановленні поблизу фактичного кордону з півостровом ретрансляторів сигналу
українських ЗМІ. Це дало б змогу для покриття українськими медіа більшості
території Криму.

9. Необхідно протидіяти будь-яким намаганням прив'язати в інформаційному
полі тему Криму до теми Донбасу: перше в обмін на друге. Прийняття відповідного
зв'язування цих проблем з-за кордону протирічить інтересам держави. В дискурсі
має послідовно та безальтернативно закріплюватися принципова різниця між
проблемою Криму та проблемою Донбасу, різні способи та строки їх вирішення.

10. Усі намагання вирішення проблем Криму характеризуються відсутністю
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системності. Це призводить до того, що проблеми у кращому випадку вирішуються
точково, а прийняті рішення інколи протирічать одне одному. Такий стан справ
зберігається навіть після року з момент анексії півострова. Фундаментальним
кроком на шляху до системності вирішення проблеми Криму має стати вироблення
єдиної концепції повернення півострову.

11. Участь у виробленні концепції повернення та реінтеграції Криму має
брати якомога широке коло фахівців, а не лише одне чи кілька державних відомств
або органів. При цьому слід використовувати вже наявні напрацювання експертної
спільноти, які з'явилися за останній рік.

12. Зважаючи на комплексність проблеми Криму, необхідно активно залучати
наукові академічні інституції для аналізу та вироблення рекомендацій щодо
державної політики в цій сфері. Задля цього слід створити державне замовлення для
відповідних інститутів Національної академії наук України.

13. В рамках єдиної концепції вирішення проблеми Криму мають бути
скоординовані усі державні органи, які залучені до цього процесу. Питання
створення відповідного міністерства та віце-прем'єра з питання півострова
залишається відкритим.

14. Бюрократичні перепони та повільність законодавчого оформлення вже
створених державних органів, які присвячені вирішенню проблеми Криму, зводять
нанівець їхню ефективність та призводять до того, що вони фактично залишаються
інституціями на папері або в медійній сфері. Для демонстрації політичної волі до
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вирішення проблеми півострова необхідне швидке розв'язання усіх бюрократичних
складнощів на усіх рівнях – від висновків окремих комісій до відповідного рішення
Кабінету міністрів.

15. Створення державних органів, що мають займатися проблемами Криму,
однак виділення їм мінімальних ресурсів для діяльності, в ще більшій мірі
залишають їх декларативними кроками, а не інституціями які можуть давати
конкретний продукт. Через це фінансування відповідних органів має бути суттєвим
чином переглянуте і розширене.

16. Проблемі нестачі ресурсів та фінансування могла б зарадити допомога
закордонних донорів. Для цього необхідна системна робота, як на найвищому рівні,
так і з боку самих державних органів, що займаються проблемою Криму: вони
мають самі проявляти ініціативу і встановлювати прямі контакти з міжнародними
донорами. З огляду на велику підтримку України в питанні Криму, є усі можливості
отримати необхідну фінансову допомогу. Однак для цього відповідні державні
органи повинні ґрунтовно сформулювати свої потреби і надати закордонним
донорам конкретні, чітко прописані за строками та обсягами програми для
фінансування.

17. Закон про Вільну Економічну Зону, з огляду на величезну кількість
критики та прямі характеристики його як «лобістського», слід має бути
переглянутим із залученням експертної спільноти, в тому числі закордонної.
Подібний законодавчий крок, в умовах міжнародних санкцій щодо Криму, надсилає
двозначний сигнал.
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18. Правила перетину фактичного кордону із півостровом мають бути
суттєвим чином доопрацьовані. Це ж стосується правил перебування людей із
кримською пропискою на материковій частині, оскільки подібні процедури
створюють для українських громадян з Криму велику кількість незручностей та
жодним чином не сприяє збереженню їхніх зв'язків із Україною.

19.

В питанні реінтеграції Криму має бути приділена особлива увага

кримській молоді та підтримці її зв'язку з материковою Україною. Одним з
важливих кроків для цього є створення державою усіх умов для вступу кримських
випускників до українських ВУЗів: обов'язковим має бути їхнє допущення до ЗНО,
а також ефективною мірою було б створення пільгових умов для такої категорії
абітурієнтів. Крім того, важливим є також визнання дипломів тих студентів чи
аспірантів, хто хоче продовжити своє навчання в українських Вишах, однак має
диплом, виданий після окупації Криму.

20. За різними оцінками кількість громадян України, які постійно знаходяться
на заробітках у Європі, сягає кількох мільйонів людей. Залучення об'єднань
українців за кордоном та української діаспори мали б величезний ефект для
«горизонтального», неофіційного донесення позиції України до західних громадян
та стали б дієвою протидією російській пропаганді на Заході.
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