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Після незаконної анексії Криму та військового втручання на
Донбас у 2014 році, 24 лютого Російська Федерація розпочала
широкомасштабне вторгнення в Україну. Мета – стерти країну з
мапи або хоча б анексувати більшу частину її територій.
Відбулося повернення використання грубої сили в міжнародних
відносинах. Війна повернулася на європейський континент.
Багато цивільних стають жертвами бомбардувань. Міста
знищують. Російська армія здійснює воєнні злочини в
Маріуполі, Бучі та інших містах. На українських територіях,
контрольованих російськими силами, викрадають та іноді
катують мерів та обраних представників. Це приносить багато
страждання українському народу, який з неймовірною
сміливістю бореться за свою свободу, суверенність і
незалежність.
Я добре знаю Україну. Я відвідував її кілька разів між 2013 та 2018 роками як доповідач з
місцевої демократії в Україні. Двічі я спостерігав за виборами там. Я можу засвідчити, що
Україна є будь-чим, але точно не «маріонетковою державою», як зазначає Владімір Путін. Це
демократія, і можливо, саме це хвилює російського президента, тому що він не хоче
демократичної держави біля своїх кордонів.
Дуже логічно, що після агресії проти України Росію виключили з Ради Європи. Звичайно,
це позбавляє російських громадян захисту Європейської конвенції з прав людини. Є
росіяни, що демонструють хоробрість в опозиції до війни, але на жаль, дуже велика
частина російського населення лише чує брехню. У Росії більше не існує свободи
вираження поглядів. Країна повернулася до темних часів Сталінської ери.
Американський журналіст угорського походження Емрі Ревс у своїй книзі «Анатомія миру»,
опублікованій у 1945 році, пише: «Ніщо не може викривити справжню картину ситуації у світі
більше, ніж думка про те, що твоя країна є центром Всесвіту, та сприйняття всіх речей через це
вкорінене переконання». Це недолік Владіміра Путіна, який весь час посилює російський
націоналізм і хоче відновити «Російську імперію». Російська Федерація – дуже велика країна з
багатою історією та культурою. Щоб стати величною, необов’язково анексовувати своїх сусідів.
Засудження російської агресії недостатньо. Люди з усієї Європи показують
приголомшливу солідарність з Україною та її народом. Багато європейських країн
надають підтримку Україні, включно зі зброєю. Як обрані представники на місцевому та
регіональному рівні, ми зобов’язані підтримувати ці зусилля та відповідати на потреби
українських міст і регіонів. Ми також повинні думати про післявоєнний період,
наприклад, про встановлення партнерства між нашими містами та регіонами і
українськими колегами.
Останніми роками кількість демократичних країн у світі зменшується, а в демократіях дехто
здається на користь популізму, бажаючи «сильної влади». Демократію та свободу, яка йде плічо-пліч, не можна сприймати як належне. Українці борються за свою свободу. Їхня перемога чи
поразка може також вплинути на нашу
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ПУБЛІКУЄМО ЦЕЙ ВИПУСК РОСІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ

Традиційно ми публікуємо інформаційний бюлетень двома офіційними мовами Ради Європи – французькою та
англійською, – але також російською. Останньою говорять наші колишні колеги з Російської Федерації, але також
це перша або друга іноземна мова для обраних представників з інших країн Східної Європи. Ми продовжимо
публікувати наш інформаційний бюлетень російською та сподіваємося, що (а раптом) деякі російські громадяни
його читатимуть. Це спосіб показати, що ми поважаємо російську мову та людей, що говорять російською, і що
наше засудження агресії проти України стосується російської влади, а не російського народу. Оскільки цей
випуск більшою мірою стосується України, ми публікуємо його також українською мовою.

А ЩО ВИ ВІДДАСТЕ ЗА УКРАЇНУ?
Лілія Пашинна, керівник української делегації в Конгресі, депутат Київської міської ради
області. Жертви невиправданого та
Війна прийшла в Київ 24 лютого о 4
нелюдського нападу.
ранку,
голосно,
вибухами
прокидаючи наш народ у різних Нападу на принципи, про які ми
частинах міста. 2 мільйона людей обіцяли дбати, щоб ніколи знову не
були змушені покинути свій дім. допустити жахи Другої світової
Cтолиця була мішенню Росії, але війни. Знову вони відбуваються в
не здалася. Хоробрість українського Україні. І знову наша країна
народу та консолідована відповідь захищається від вторгнення тиранії,
наших європейських партнерів не яка не може спостерігати за
дали мальовничому місту Кия демократичним прогресом останніх
впасти. І хоча столиця лишається років.
під ризиком, життя повертається в
Шановні колеги, зараз саме час
місто.
зрозуміти: війна в Україні – не лише
Не можна сказати те ж саме про війна України. Це битва демократії і
Бучу, Бородянку та Ірпінь, де автократії, добра і зла, життя і
місцева
влада
досі
щодня смерті. Майбутнє Європи залежить
солідарність з народом України.
знаходить мертвих українців – від наших відповідей і дій.
Але
солідарності
недостатньо.
закатованих,
зґвалтованих
та
Те, що відбувається сьогодні на Україна віддає найкращих людей
вбитих без жалості тими, хто
вулицях Києва, Маріуполя та для порятунку демократичних країн.
прийшов їх рятувати. З невимовною
Херсону
дуже
ймовірно Що демократичні країни віддадуть
жорстокістю російська армія знищує
визначатиме
те,
що для
порятунку
України??
українські
школи
та
лікарні,
відбуватиметься
на
вулицях
українських матерів і дітей.
Ангресу, Калько та Гамбургу завтра.
Станом на початок квітня понад
Ми вдячні нашим партнерам,
тисячу людей були вбиті в Київській
особливо голові НЛДГ в Конгресі, за

C ITIES 4 CITIES . EU : К ООРДИНАЦІЙНА ПЛАТФОРМА

ДЛЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ МІСТАМ

За цим посиланням www.cities4cities.eu, ви матимете доступ до платформи, створеної
Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи. Це платформа для українських і
європейських міст, спрямована на забезпечення підтримки для українських місцевих і
регіональних лідерів.
Міські голови, місцеві та регіональні лідери є першими, з ким контактують громадяни,
особливо під час війни та кризи. Ця платформа має бути легким інструментом для обміну
інформацією з нашими українськими колегами та реагування на їхні потреби.

ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У БЕЛЬГІЇ

ПРОВІНЦІЯ ГЕЛЬДЕРЛАНД (НІДЕРЛАНДИ)

Марк Коолс, Уккел, Бельгія

ПРОПОНУЄ ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКИМ

Як
і
інші
європейські
країни, Бельгія
відчуває
потік
величезної
солідарності.
Багато
бельгійців
пропонують
у
своїх будинках тимчасове житло для українських
біженців. Муніципалітети Бельгії відповідальні за
визначення можливостей з розміщення на своїй
території. Усіх, хто бажає надати у своїх будинках
тимчасове
житло
для
українських
біженців,
запрошують звернутися до мерії, яка перевірить
придатність запропонованого житла. Муніципалітет
передає пропозиції щодо житла до федерального
уряду, який відповідає за розселення біженців.

БІЖЕНЦЯМ
Ян Маркінк, провінція Гельдерланд, Нідерланди
Війна в Україні є гуманітарною
катастрофою
надзвичайної
величини.
Багато
українських
біженців перетнули кордон в
Люблінському воєводстві. Провінція
Гельдерланд, що в Нідерландах,
співпрацює
з
польським
воєводством вже понад двадцять
років. Гельдерланд висловлює солідарність з
Україною та пропонує допомогу українським
біженцям в Люблінському воєводстві. Сума розміром
в 0.2 мільйони євро була виділена для допомоги
українським біженцям в Люблінському воєводстві.
Частина цих коштів буде спрямована для
організацій екстреної допомоги в Люблінському
воєводстві, а також на допомогу, що надає
регіональна влада. Окрім цього, Гельдерланд
розглядає можливість долучитися до надання
додаткових
матеріалів,
яких
не
вистачає
Люблінському воєводству.

«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» У ШТРАССЕНІ, ЛЮКСЕМБУРГ
Мартін Дішбург-Нікельс, віцепрезидентка Конгресу, депутатка міської ради, Штрассен, Люксембург
Ми назавжди запам’ятаємо 24
лютого як день, коли війна
повернулась
у
Європу.
На
суверенну державу Україну напав
її російський сусід. Інтенсивність
боїв
швидко
призвела
до
масового від’їзду цивільного
населення, і вже на початку
березня до нашого міста прибули
перші внутрішньо переміщені
українці. Їх прихистили сім’ї
Штрассену. Національний офіс
прийняття
біженців
у
Люксембурзі також забезпечив
проживання в готелі в Штрассені
для майже сотні українців у
пошуках міжнародного захисту.
Сьогодні ми радо вітаємо в
Штрассені близько 150 українців,
число яких досі збільшується.
Коледж намісників (виконавчий
орган муніципалітету) та Рада
муніципалітету реагували швидко.
Разом ми розробили та підтримали
низку ініціатив, щоб допомогти
українцям, які залишилися в країні,
через внески в різні міжнародні
гуманітарні організації. Однак, ми
також хотіли зробити більше для
людей, які приїхали до Штрассена –
діток і дорослих, які пережили
травматичні ситуації, були відрізані
від своїх родин і мали здійснити

виснажливу
подорож, щоб бути
в безпеці.
Саме
тоді
народилась
ідея
відкрити
«Український дім»!
Дім для українців,
яким
керують
українці!
Місце
зустрічі для всіх
новоприбулих. Дім,
що дозволяє їм
обмінюватися
думками,
проводити час і пити каву разом.
Місце, де діти мають кілька кімнат,
заповнених іграшками для різного
віку. Місце з красивим садом, який
робить
можливими
активності
надворі. Після оцінки потреб, ми
встановили в будинку вай-фай, а
також організували кімнату
з
пральними машинами та сушками,
що дуже оцінили люди, які живуть у
готелі.

батьку трьох неповнолітніх дітей.
Він одразу погодився взяти на себе
таку відповідальність і водночас
став першим українським біженцем,
який підписав трудовий договір у
Люксембурзі. Договір підписано з
муніципалітетом Штрассен щодо
управління «Українським домом»,
який
працює
щодня.
За
необхідності
йому
допомагає
працівник
муніципалітету
та
волонтери зі Штрассену.

Цей дім знаходиться у власності
муніципалітету. Він розташований у
центрі нашого міста, поруч з
будівлею мерії, а також близько до
спортивного
та
дитячого
майданчиків. Ним керує Юрій С.,
якому вдалося поїхати з країни як

З моменту офіційного відкриття 10
березня 2022 року за участі
Міністра закордонних справ та
імміграції пана Жана Ассельборна,
наш
«Український
дім»
став
величезним успіхом, який хочуть
повторити інші муніципалітети..

Україна: Комітет регіонів створює хаб для інформування та підтримки
Шон О’Курнін, генеральний секретар, група Renew Europe Європейський комітет регіонів (ЄКР)
Після жорстокого вторгнення Росії в Україну на прохання своїх членів, зокрема нашої сестринської групи Renew
Europe («Оновлення Європи») в ЄКР, Європейський комітет регіонів створив хаб для інформування та підтримки,
аби допомогти українським муніципалітетам, а також європейським муніципалітетам, які приймають українських
біженців.
Онлайн-хаб пропонує платформу з поєднання, де європейські муніципалітети можуть позначити свою
зацікавленість у прийнятті біженців або наданні гуманітарної допомоги, а ті, хто вже приймає біженців – вказати
свої матеріальні потреби для допомоги.
Хаб також надає інформацію про гуманітарну допомогу, яку потребують українські муніципалітети, та списки,
отримані від Української асоціації районних та обласних рад, міських голів Києва та Нікополя та української
дипломатичної місії в Брюсселі. Наостанок він надає інформацію щодо фінансової, технічної, соціальної та
освітньої допомоги Європейського Союзу для європейських муніципалітетів, що приймають біженців.
У процесі підтримки Конференція президентів ЄКР, включно з головою Renew Europe Франсуа Декостером, за
участі Комісара ЄС Елізи Феррейри нещодавно відвідала польське місто Ряшів, дізнавшись про швидку реакцію
міста в прийнятті півмільйона біженців, а також зустрівшись зі сміливою Тетяною Єгоровою-Луценко, головою
Харківської обласної ради.
Серед символічних вчинків Європейського комітету регіонів як органу, що представляє голос субнаціонального
рівня ЄС: надання почесного членства Віталію Кличку, міському голові Києва, вивішування прапору України
поруч з прапорами ЄС та його 27 держав-членів, заохочення всіх членів і міських голів ЄС святкувати цього
року День Європи 9 травня, нагадуючи про важливість миру на нашому континенті, та за можливості долучати
громадян України в активності, святкування та церемонії вшанування пам’яті.

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ: ПОГЛЯД ГАГАУЗЬКОГО РЕГІОНУ
Алєксандр Тарнавскій,, депутат Народних зборів автономної територіальної одиниці Гагаузія
що розгорнулася на фоні пандемії
ковіду, різкого зростання тарифів на
електроенергію та збільшення цін на
продукти в нашій країні.
Попри важку ситуацію, ці трагічні події
об’єднали
наших
людей,
що
показують співчуття, жертовність і
милосердя. Надання безкоштовного
житла
та
їжі,
організація
волонтерських зібрань для допомоги
біженцям, створення груп зі збору
коштів у соціальних мережах – це
лише декілька прикладів того, як
гагаузи та молдовани допомагають
нашим українським братам і сестрам.

Республіка

Молдова

з

ДОПОВІДІ ЧЛЕНІВ НЛДГ НА 42Й СЕСІЇ, 22-24
БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ
Бріджит ВАН ДЕН БЕРҐ, Нідерланди
•
Залучення дітей до стійкого
розвитку міст
Джиммі МОЛОНІ, Ірландія
(співдоповідач)
•
Молодь у селах – роль місцевої
та регіональної влади
ПРЕДСТАВНИКИ КОНГРЕСУ:
Гаральд БЕРГМАНН (Нідерланди)
•
Права людини на місцевому та
регіональному рівнях
Стюарт ДІКСОН (Велика Британія)
та Ренді МОНДОРФ (Данія,
заступниця)
•
Спостереження за місцевими та
регіональними виборами
Карла ДЕЖОНҐ (Бельгія,
заступниця)
•
Південно-середземноморське
партнерство
Амелі ТАРХИС ІНЬГРЕ (Швеція,
заступниця)

чисельністю населення приблизно
3 мільйони межує з Україною та
прийняла вже понад 300,000
українських
біженців;
понад
100,000
біженців
досі
залишаються в нашій країні.
Частка біженців з України вже
досягнула близько 4.0% від
нашого загального населення.
Гагаузька автономія в Республіці
Молдова
–
регіон,
який
я
представляю в нашій делегації в
Конгрес – межує з Одеською
областю України. Ось чому ми були
одними з перших, хто зрозумів
масштаб кризи, пов’язаної з
біженцями.
Спочатку
ми
стикнулися
з
гуманітарними
питаннями:
супроводом
біженців,
забезпеченням
їх
житлом
і
необхідними речами. Сьогодні ми
думаємо про складніші питання:
працевлаштування, школи та вищу
освіту. Важливим викликом є
інтегрування біженців у національну
систему охорони здоров’я.
На жаль, і це цілком зрозуміло, наші
системи освіти, охорони здоров’я та
соціального захисту не були
підготовані до такої великої кризи,

•
Навколишнє середовище та
зміна клімату

КОНТАКТ:

T ел: +33 3 8841 2682 ел. пошта: maria.bigday@coe.int

Вебсторінка: http://www.congress-political-groups.eu/en/5-ildg/
Наступне засідання: 24 жовтня 2022 року

Наша країна є однією з найбідніших у
Європі: більшість людей живуть на
менш ніж 200 євро на місяць; високі
тарифи на імпортований природний
газ та високі навіть за європейськими
стандартами ціни на продукти
змушують нас жити в доволі
некомфортних умовах. Зважаючи на
це, бажання наших людей допомогти
українцям є особливо цінним, і я –
українець за походженням – пишаюся
тим, що представляю Молдову та
Гагаузький регіон.
Звичайно
ж,
важливо
також
підкреслити
сміливість
наших
місцевих депутатів, які на власному
прикладі
довели,
що
принцип
субсидіарності, про який ми всі
дбаємо в Конгресі, довів свою
абсолютну надійність у теперішній
кризі, пов’язаній з біженцями.
Наші
місцеві
лідери
першими
стикнулися
з
викликами
та
запропонували рішення не лише для
власних громадян, але й для
громадян сусідів України. Мій регіон і
наша країна зараз як ніколи
потребують
вашої
допомоги:
необов’язково фінансової, вона може
бути й у формі гуманітарних проєктів,
адже дорослі люди повинні мати
роботу, діти повинні продовжувати
освіту, а системи охорони здоров’я
повинні бути доступними для наших
українських друзів..

