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Результати фокус-групових дискусій, що проводилися в рамках проекту
«Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні»

Час проведення ФГД: 28.11.2016 – 4.12.2016
Кількість ФГД: 11
Кількість учасників: у середньому на групу – 11 осіб (усього учасників: 123 особи)
Географія дослідження: Луцьк, Вінниця, Маріуполь, Старобєльськ, Дніпро, Запоріжжя,
Одеса, Харків, Херсон, Львів (2 ФГД)
Основні блоки гайду:
1. Загальна інформація про переїзд та поточний стан респондента
2. Громадянська та політична активність
3. Участь у виборах
4. Джерела інформації про політичні події (інформаційний фон)
5. Самооцінка ступеню включеності у життя місцевої спільноти
6. Проекція майбутнього (оцінка перспектив повернення)
Учасники добиралися за статевовіковими параметрами та представляють два основні
вектори переселення – з території Кримського півострова та зі Сходу України.
Виконавець: Соціологічна лабораторія УКУ.
Дослідники: проф. Міхеєва Оксана, Дмитро Миронович, Інга Козлова
Довідково: Цей документ створений громадською організацією «Громадський холдинг
«Група Впливу» у рамках проекту «Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної
участі в Україні», який здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), за
підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Це – складова постійної спільної
роботи зі зміцнення демократичного прогресу в Україні, яка підтримується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерством міжнародних справ Канади та
Посольством Великої Британії в Україні. Будь-які думки, викладені у цій публікації,
належать автору і не обов’язково відображають погляди Посольства Великої Британії в
Україні, уряду Великої Британії, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), уряду
США, Міністерства міжнародних справ Канади або уряду Канади.
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КОРОТКІ ПІДСУМКИ
1. На сьогодні маємо в Україні дві виразні групи переселенців, які мають дещо різну
мотивацію стосовно переселення та певні відмінності у процесах адаптації та
інтеграції до місцевих спільнот.
Перша група – це переселенці з Криму (основні сегменти: кримські татари
(киримли) та представники інших етнічних груп (переважно росіяни та українці).
Причинами вимушеного переїзду став широкий спектр дискримінаційних практик,
що застосовувалися до людей, які мали «проукраїнські» настрої. В місцях нового
проживання спостерігається певне напруження між киримли (які активно
претендують на статус корінного народу Криму та виявляють готовність
відстоювати право на національно-культурну автономію) та іншими
переселенцями з Криму, які відчувають незгоду з наявною з їх точки зору
монополізацією кримськими татарами свого права на боротьбу за повернення
Криму. Група киримли чітко артикулює своє прагнення повернутися назад та
апелює до досвіду депортації. Усі сегменти переселенців з Криму в суспільстві
сприймаються більш позитивно, порівняно з переселенцями зі Сходу України,
розглядаються як «жертви» російської анексії, однак це не знімає проблеми
наявності дискримінаційних практик стосовно цієї групи ВПО.
Друга група – переселенці зі Сходу. Самі ж переселенці схильні
сегментувати власну групу на «успішних» та «неуспішних». Причинами
вимушеного переїзду стала пряма загроза життю за умов розгортання військових
дій. Дана група більше стикається з поганим ставленням, стигматизацією та
низкою дискримінуючих ситуацій через сприйняття ВПО зі Сходу України як
винуватців у тій ситуації, що склалася.
2. Переважна більшість переселенців мають довідки ВПО. Основні мотиви реєстрації:
 державні виплати переселенцям;
 звернення до медичних установ;
 влаштування дітей до університетів, шкіл чи дитячих садочків;
 ситуації офіційного найму житла та оформлення субсидій (за умов
неофіційної оренди довідки не потрібні);
 звернення до банків з приводу кредитів та виплат по них;
 переоформлення документів;
 участь у грантових програмах для ВПО;
 необхідність доводити свою непричетність до сепаратизму.
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3. Як переселенці з Криму, так і переселенці зі Сходу України не бажають змінювати
місце реєстрації. Переселенці з Криму наголошують на своєму прагненні
повернутися на батьківщину, «землю предків». Переселенці зі Сходу України
розглядають реєстрацію як хоча б якусь гарантію захисту їх власності на
окупованих
територіях;
можливість
перетинати
кордон
(блокпости)
квазідержавних утворень ДНР, ЛНР; а також побоюються, що скасування
попередньої прописки при відсутності власності на житло на новому місці може
перетворити їх фактично на «бомжів» без місця реєстрації.
4. Усі переселенці говорять про порушення їхніх громадянських прав. Передусім
йдеться про порушене право на вільне переміщення та наявність контролю за ним
з боку держави; порушення права на безпеку, невиконання державою своїх
обов’язків перед громадянином у контексті питань безпеки та захисту від
зовнішньої агресії; порушення прав громадян України, які залишилися на
окупованих територіях (йдеться і про безпеку, і про соціальні виплати).
5. Кожен з переселенців може навести декілька прикладів дискримінаційних
ситуацій зі свого власного досвіду. Джерелом дискримінуючих практик стосовно
переселенців можуть бути як державні установи, так і пересічні люди. Люди, які
мають дітей, засвідчують наявність дискримінаційних практик стосовно них як з
боку вчителів, так і з боку однолітків. Більше того, спостерігається ефект
«нормалізації» цих практик – ВПО переконують себе та слухачів, що це нормально,
і що це можна зрозуміти в наших умовах.
6. Порушення політичних прав ВПО пов’язують зокрема з виключенням їх із
виборчого процесу під час обрання місцевої влади. Сприйняття цього як
порушення прав пов’язане передусім з тим, що місцева влада сприймає населення
лише як електоральний ресурс, відповідно, групи людей, які не беруть участі у
виборчому процесі, перетворюються на соціальних «невидимок», бо допомога їм
не буде мати електорального ефекту.
7. Попри залученість до різноманітних локальних ініціатив, діяльності громадських
та волонтерських організацій, більшість ВПО розглядають свою політичну позицію
як пасивну. Частина респондентів наголошують на необхідності розведення
понять «громадянська активність» та «політична активність». Так, «громадянська
активність» більше пов’язується з діяльністю на рівні горизонтальної мережі
соціальних контактів, натомість «політична активність» більше прив’язується до
політичних інституцій (передусім політичних партій). Відповідно, опитані схильні
визнавати свою «громадянську активність» (участь у мітингах; дискусії;
демонстрація позиції; конфліктні ситуації з працівниками міграційної служби,
центрів зайнятості, управлінь соціального захисту в разі приниження гідності,
дискримінаційних проявів тощо), натомість вважають себе «політично» пасивними
або недостатньо активними.
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8. Зниження політичної активності та інтересу до політичних новин пов’язують із
втомою від негативної інформації, з загальним розчаруванням, з відсутністю
відчутних результатів політичної діяльності, а також практиками виживання, що
не залишають часу на політику.
9. Респонденти зазначають негативну тенденцію щодо можливостей представлення
своєї позиції в сучасному українському суспільстві, де будь-яка інформація, яка не
в тренді, моментально таврується як «пропутінська», а її носій з громадянина
України із власною позицію перетворюється на ворога та «агента Кремля».
10. Участь у виборах розглядається як основна форма політичної та громадянської
активності. Здебільшого ВПО, якщо бажали, мали можливість взяти участь у
парламентських та президентських виборах 2014 р. (за виключенням ситуацій,
коли люди знаходилися на окупованих територіях чи в зоні військових дій). Щодо
участі у місцевих виборах 2015 року, то майже всі респонденти акцентували увагу
на тому, що були позбавлені такої можливості. Поодинокі виключення складають
респонденти, які на момент місцевих виборів мали своє житло, а разом з ним
отримали місцеву реєстрацію та позбулися статусу переселенця, якщо такий
оформлювали.
11. При виборі варіантів реалізації прав на виборах до Парламенту, респонденти
більше схиляються до:
Варіанту 1 (Ви голосуєте за партійні загальнодержавні списки кандидатів
та кандидатів у одномандатних виборчих округах. При цьому Вам не
потрібно змінювати зареєстроване місце проживання, яке відноситься
до непідконтрольних частин Донбасу та Криму) та
Варіанту 3 (Ви голосуєте за партійні загальнодержавні списки кандидатів,
а також за кандидатів в спеціально створених для переселенців
одномандатних округах. Обрані депутати будуть представляти
інтереси громадян, які до військових дій були зареєстровані на Донбасі
та у Криму, до моменту відновлення контролю державної влади над
усією територією України. При цьому Вам не потрібно змінювати
зареєстроване місце проживання, яке зараз відноситься до
непідконтрольних частин Донбасу та Криму).
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12. При виборі варіанту реалізації права голосу на місцевих виборах більшість
респондентів обирають Варіант 2 (Обирати місцеві органи влади за місцем
фактичного проживання і зберігати потенційну можливість взяти участь у
голосуванні на місцевих виборах у непідконтрольних частинах Донбасу та Криму в
разі мирного врегулювання).
13. Важливість зберігати потенційну можливість брати участь у голосуванні на
місцевих виборах у непідконтрольних частинах Донбасу та Криму в разі мирного
врегулювання для респондентів визначається наявністю там житла / майна, а
також і тим, що на цих територіях залишилися родичі. Люди також не втрачають
символічного зв’язку з місцем попереднього проживання, зберігають відчуття
«своєї» території, з якою не хочуть розривати зв’язок.
14. Щодо спрощення процедури голосування – більшість наголосила на необхідності
створення механізму голосування за довідкою ВПО (за місцем реєстрації, що
вказане у цій довідці).
15. Група ВПО, що є сенситивною через досвід переселення та зовнішніх реакцій на
переселенців, наголошує на тому, що не треба створювати додаткових умов чи
спрощень, оскільки це дискримінує інших виборців та викличе з боку місцевої
спільноти додаткове незадоволення переселенцями, що «притягують» до себе
пільги та можливості. Загалом, серед респондентів питання щодо «спрощення»
процедури голосування ВПО викликає неприйняття, оскільки розглядається як
спроба нав’язування «комплексу меншовартості».
16. Основними джерелами інформації є Інтернет, телебачення та радіо. Є вікові
нюанси щодо джерел інформації – молоді та середнього віку люди більше схильні
обирати Інтернет, старші – орієнтовані на телебачення та радіо.
17. Респонденти, що обирають Інтернет, часто не можуть назвати ані порталів
(видань), ані авторів, на яких вони орієнтуються. В більшості випадків
прочитуються матеріали, які з’являються у стрічці фейсбуку. Поза тим присутнім є
і намагання критичного ставлення до інформації, співставлення різних джерел та
різних за ідеологічною зорієнтованістю новинних порталів або так званих «лідерів
думок».
18. Телебачення та радіо мають статус «фонових» джерел – старші люди часто зайняті
домашніми справами, а телевізор чи радіо працюють «на фоні». Радіо часто
слухають на кухні або в машині. Тож і в даному випадку людина не є активним
шукачем інформації, вона слухає / дивиться те, що є, та не повністю
сконцентрована на джерелі інформації як на основному об’єкті уваги. В цілому
спостерігається «втома» від політичних новин, відсутність зацікавленості у пошуку
Сторінка 8 з 12

Результати фокус-групових дискусій, що проводилися в рамках проекту
«Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні»

такої інформації. Наявний інтерес мешканців Сходу переважно стосується
інформаційних зведень штабу АТО, щодо ситуації в зоні бойових дій.
19. Респонденти кажуть про обмежений характер їх адаптованості до місцевого
середовища. У контексті проведених ФГД (в яких наголос робився на політичних
правах) перспектива адаптації сприймається респондентами радше як зрівняння в
правах переселенців та місцевих мешканців.
20. Респонденти засвідчують цілу низку проблем, що заважають успішній адаптації:
 Проблема з власним житлом;
 Відчуття можливості вимушеного повернення до покинутого місця
проживання через неуспішні стратегії, неможливість вижити в статусі ВПО;
 Дискримінаційні практики (відмова в оренді житла через «прописку»;
проблеми під час працевлаштування тощо);
 «внутрішній розкол» - самопочуття людини, яка з одного місця вже поїхала і
не збирається повертатися, а в іншому ще не прижилася.
21. Переселенці з Криму – киримли чітко артикулюють своє бажання повернутися на
територію Кримського півострова. Вони апелюють до власної травми, пов’язаної з
депортацією, а також до оповідей старших членів родини, які виховувалися та
виховували інших на ідеї повернення в Крим. Важливим чинником вкорінення є
наявність дому, «побудованого власними руками».
22. Інші переселенці з Криму (які ідентифікуюсь себе як росіяни чи українці) не так
одностайні у своєму бажанні повернутися. Здебільшого вони тверезо оцінюють
ситуацію, розуміючи, що анексований Крим тривалий час не буде українською
територією, відтак розглядають своє повернення як омріяне, але поки що не
реальне.
23. Переселенці зі Сходу України здебільшого говорять про небажання повертатися
назад через те, що в цілому вже освоїлися на новому місці, мають роботу та певні
перспективи, а також втомилися від переїздів. Також наголошують на власному
вкоріненні в новому просторі – є робота, діти ходять в дитячий садочок / школу
тощо. Як проблемне розглядається і середовище буття на Донбасі, яке за останні
декілька років суттєво змінилося.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Очевидним є той факт, що робота з кримськотатарськими переселенцями
потребує інакшого підходу ніж з ВПО зі Сходу країни, зважаючи на релігійну та
культурну складову. Серед чинників, що ускладнюють ситуацію є доволі
насторожене відношення з їх боку до державної влади, зорієнтованість на власних
лідерів, тривале автономне існування від мусульманських спільнот (духовних
центрів) материкової України, відсутність монолітності всередині власної
спільноти (умми) щодо питання анексії Криму, а також їх спільна налаштованість
на створення кримськотатарської автономії на території Кримського півострова.
2. Важливими для роботи є стосунки між кримськотатарським населенням та
іншими етнічними групами, які так само були змушені переселитися на
материкову частину України після анексії Криму. Активна артикуляція
кримськими татарами свого права бути визнаними корінним народом Криму та
створити там в перспективі кримськотатарську автономію витісняє з процесів
боротьби за повернення Криму переселенців нетатарського походження, які
скаржаться на монополізацію татарами права на Кримський півострів.
3. Дискурс у межах якого розгортаються дискусії щодо ВПО як з боку владних
інституцій, так і з боку громадських організацій мав би позбутися розгляду цієї
групи громадян в категоріях, що застосовуються до «осіб із обмеженими
можливостями та особливими потребами». Подібне ставлення викликає у
більшості ВПО неприйняття та сприяє розвитку комплексу «другорядності» або
«меншовартості», що наочно мало прояв в ході обговорення процедури
«спрощення» механізмів голосування на місцевих виборах. Скоріше треба
говорити про створення державою умов, надання інструментів та сприянню у
вирішенні існуючих проблем.
4. Корекції потребують обмежувальні за своєю сутністю стратегії щодо розвитку
та успішності ВПО. Зрештою людина виявляється незацікавленою демонструвати
свої статки та прагнути успіху, ризикуючи гарантованою стабільністю щомісячних
виплат для ВПО, які фіксують перебування на грані виживання. Відтак система
продукує патерналізм та пристосуванство і блокує ініціативність, саморозвиток.
5. Головне питання щодо механізмів голосування ВПО як на місцевих виборах, так і
за одномандатними виборчими округами пов’язане з питанням реєстрації за
фактичним місцем проживання. Самі респонденти наголошують на існуванні
реєстру ВПО, який міг би бути переданий на місцеві рівні у відповідні
територіальні виборчі комісії. Відкритим залишається питання «вкорінення» у
громаді, тобто який час ВПО мусять перебувати на новому місці для того щоб
отримати право голосу, в ситуації неспроможності придбання нерухомості.
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6. Напряму пов’язана з реєстрацією проблема житла, що для переселенців є
ключовою. Переважна більшість людей не бачить перспектив розв’язання цієї
проблеми самотужки. У проекції майбутнього (коли людина не зможе працювати
на повну силу, оплачуючи орендоване житло) люди говорять про «бомжування»,
«будинки престарілих», «нічліжки», визнаючи, що і їх може на всіх не вистачити.
Відповідно в перспективі Україна матиме чимале число людей, які будуть
потребувати соціальної опіки.
7. Важливим є розв’язання питання щодо участі переселенців у житті місцевих
громад. Більшість переселенців зі Сходу України не виявляють бажання
повертатися назад. Тривалість їх проживання на новому місці складає вже близько
трьох років. Однак їх проміжний статус (не власник квартири, а орендатор; не
повноправний громадянин України, а переселенець тощо) та відстороненість від
виборів у місцеву владу, формують відчуття виключеності з загального контексту
життя як країни, так і місцевої спільноти, та не сприяють повноцінній інтеграції та
адаптації.
8. Наявна ситуація потребує активного втручання з боку правозахисних
інституцій. На поточний час можемо говорити про нормалізацію практик
порушення прав людини в Україні, звикання населення до дискримінації не лише
окремих людей, а цілих соціальних груп.

Довідково: Цей документ створений громадською організацією «Громадський холдинг «Група Впливу» у
рамках проекту «Підвищення рівня підготовки до виборів та політичної участі в Україні», який здійснюється
Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Це –
складова постійної спільної роботи зі зміцнення демократичного прогресу в Україні, яка підтримується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерством міжнародних справ Канади та
Посольством Великої Британії в Україні. Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать автору і не
обов’язково відображають погляди Посольства Великої Британії в Україні, уряду Великої Британії,
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), уряду США, Міністерства міжнародних справ Канади або
уряду Канади.
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