
 
 
 
 

Ուկրաինայից փախստականներին ընդունելու մարդակենտրոն 
համակարգի պատմությունը 

Ապրիլի 13-ին՝  EPIC-ի գործընկերները և արտաքին դերակատարները հավաքվեցին 
EPIC-ի 3-րդ վեբինարին՝ «Արտակարգ իրավիճակների ընդունումից մինչև 
համապարփակ և կայուն արձագանք. Ուկրաինայից փախստականներին ընդունելու 
մարդակենտրոն համակարգի պատմությունը»: Վեբինարի ընթացքում 
մասնակիցները լսեցին և զրուցեցին ակտիվիստների հետ անվտանգ տարածքում՝ 
քննարկելով վնասակար պատմությունների ազդեցությունը և կայուն պատսպարման 
անհրաժեշտությունը: 

 Դնեպրից նկարիչ և ակտիվիստ Կատերինա Ռուսեցկան, որը սերտորեն 
համագործակցում է մեր EPIC գործընկեր Կիտևի հետ, խոսեց ուկրաինական ներկայիս 
հանգամանքները քննարկելիս ճիշտ բառ օգտագործելու կարևորության մասին:  Նա 

ընդգծել է այս իրավիճակն անվանելու կարևորությունը․ «դա հակամարտություն չէ, 

դա Պուտինի պատերազմ չէ, դա իսկական պատերազմ է»: Նա հուզականորեն 
շարունակեց՝ արտահայտելով ուկրաինացիների ցավն ու տառապանքը՝ մեկտեղված 
զայրույթի հետ: 

Ավելին, Լեհաստանում բնակվող ուկրաինացի ակտիվիստ Յուլիա Կրիչովը 
կենտրոնացավ նաև ճիշտ բառապաշարի ընտրության վրա: Նա ասաց, որ այս 
պատերազմը «կայսերական և գաղութային պատերազմ է», ինչպես եղավ, 
շարունակեց նա, այսպես կոչված «հետխորհրդային երկրների հետ, [որոնք] 
իրականում հետգաղութային են»։ 

 
 «Մեզ պակասում է իրապատում խաղաղ ժամանակներում հզոր զգալու համար» - 
Հանիա Հաքիել 
 

 
 
  Փախստականների տրավմայի ոլորտում աշխատող հոգեթերապևտ և ղեկավար 
Հանիա Հաքիելը փակեց պանելային քննարկման փուլը: Նրա խոսքով, մեզ 
բացակայում է խաղաղ ժամանակներում հզոր զգալու պատմությունը, ուստի 
փախստականների մասին մենք խոսում ենք միայն արտակարգ դրության 
իրապատման միջոցով: Ավելին, նա վերլուծեց փախստականներին օգնող մարդկանց 
հոգեբանական վերաբերմունքը և ինչպես էին նրանք ակնկալում, որ 
փախստականները միշտ երախտապարտ կլինեն՝ չհասկանալով, որ դրանով 
մարդկանց միջև անհավասարակշիռ կապ կարող է ստեղծվել: 

https://www.alda-europe.eu/progetto/epic/


Հյուրերի ելույթներից հետո EPIC-ի գործընկերները միջամտեցին՝ բացատրելով, թե 
ինչպես են կառավարում նորեկների ժամանումը, ինչպես  պետություններն ու 
հաստատությունները ունեն համագործակցության և փոխադարձ աջակցության 
պակաս՝ այդպիսով կառավարումը թողնելով մասնավոր և ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին: Բացի այդ, նրանք անդրադարձան, թե ինչպես են 
ուկրաինացիներին խոստացել հասնել Արևմտյան Եվրոպա և հեշտությամբ մուտք 
գործել աշխատաշուկա՝ միաժամանակ գտնելով կացարաններ, և թե ինչպես է այս 
ամբողջ պատմությունը խնդրահարույց դարձել՝ օգնելու նրանց բնակություն 
հաստատել նոր երկրում: Հաշվի առնելով դա՝ EPIC-ի գործընկերները մշտապես 
աշխատում են ապահովելու ուկրաինացիների անվտանգությունը և 
հասանելիությունը հիմնական հանրային ծառայություններին, սակայն դա անելու 
համար անհրաժեշտ է իրապատում: 
Վեբինարն ավարտվեց հանդիսատեսի և գործընկերների հարցուպատասխանով, 
մինչդեռ, ինչպես պայմանավորվել էին, այս հարցի շուրջ որևէ եզրակացություն 
չեղավ, քանզի այս պահին դա անհնար է: Այդուհանդերձ, այս վեբինարը հետագայում 
ցույց տվեց փախստականներին ընդունելու հարցում ավելի շատ մարդակենտրոն 
համակարգ դիտարկելու կարևորությունը: 
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