
 
 
 
 
 

Relatare despre sistemul bazat pe oameni pentru primirea refugiaților din Ucraina 
 
Pe 13 aprilie, partenerii din cadrul proiectului EPIC și actorii externi s-au reunit pentru cel de-
al treilea webinar al proiectului EPIC “De la primirea de urgență la un răspuns incluziv și 
durabil: relatare despre sistemul bazat pe oameni pentru primirea refugiaților din Ucraina”. 
În timpul webinarului, participanții au ascultat și au vorbit cu activiști într-un spațiu sigur, 
discutând despre impactul narațiunilor dăunătoare și asupra necesității unei primiri durabile 
a refugiaților. 

Kateryna Rusetska, artistă și activistă din Dnipro, care lucrează îndeaproape cu partenerul 
nostru Kitev în cadrul proiectului EPIC, a vorbit despre importanța utilizării cuvântului 
potrivit atunci când discutăm despre circumstanțele actuale din Ucraina. Prin urmare, ea a 
subliniat importanța de a numi această situație așa în felul următor: „nu este un conflict, nu 
este războiul lui Putin, este un război adevărat”. Ea a continuat emoțional exprimând atât 
durerea și suferința ucrainenilor, cât și sentimente de furie. 

Mai mult, Yulia Krichiv, activistă ucraineană care locuiește în Polonia, s-a concentrat, de 
asemenea, pe alegerea vocabularului potrivit. Acest război, a spus ea, este un „război imperial 
și colonial”, așa cum s-a întâmplat, a continuat ea, în așa-numitele „țări post-sovietice [care] 
sunt de fapt țări post-coloniale”. 

 

"Ne lipsește viziunea unității pentru a ne simți puternici în vremuri pașnice" - Hania Hakiel 

 
Hania Hakiel, psihoterapeut și supervizoare care activează în domeniul traumei refugiaților, a 
încheiat runda de discuții. Potrivit ei, ne lipsește viziunea unității pentru a ne simți puternici 
în vremuri de pace, astfel vorbim despre refugiați doar prin prisma narațiunilor de urgență. 
Mai mult, ea a analizat atitudinea psihologică a oamenilor care îi ajută pe refugiați și modul în 
care se așteptau ca refugiații, la rândul lor, să fie întotdeauna recunoscători, fără să realizeze 
că, făcând acest lucru, poate fi creată o legătură dezechilibrată între oameni. 

După discursurile invitaților, partenerii din cadrul proiectului EPIC au intervenit, explicând 
cum gestionează sosirea noilor veniți, cum autoritățile statului și instituțiile nu cooperează 
suficient de bine și nu se sprijină reciproc, lăsând astfel gestionarea situației pe seama 
organizațiilor private și non-profit. În plus, ei au reflectat asupra modului în care li s-a promis 
refugiaților ucraineni să ajungă în Europa de Vest și să acceseze cu ușurință piața muncii, 
găsind în același timp locuri de cazare, dar și despre modul în care toată această narațiune a 
devenit problematică pentru a-i ajuta să se stabilească într-o țară nouă. În acest context, 
partenerii proiectului EPIC lucrează în mod constant pentru a se asigura că refugiații 
ucraineni se simt în siguranță și au acces la servicii publice esențiale, dar pentru a face acest 
lucru este nevoie de un mesaj corect. 



Webinarul s-a încheiat cu întrebări și răspunsuri din partea publicului și a partenerilor, în 
timp ce, așa cum s-a convenit, nu a existat nicio concluzie în acest sens, deoarece este 
imposibil să fie formulată în acest moment. Cu toate acestea, acest webinar a ilustrat în 
continuare importanța de a lua în considerare un sistem care să pună un mai mult accent pe 
oameni atunci când vine vorba de primirea refugiaților. 
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