
 
 
 
 
 

Людський підхід до прийому біженців з України 
 

13 квітня, партнери EPIC та запрошені учасники прийняли участь у 3-му вебінарі EPIC 
«Від екстреного прийому до інклюзивного та стійкого реагування: переказ про 
людський підхід до прийому біженців з України, основаній на захисті прав людини». 
Під час вебінару учасники слухали та спілкувалися з активістами в безпечному 
просторі, обговорюючи вплив зловмисних розповідей та необхідність сталого прийому. 

Катерина Русецька, художниця та активістка з Дніпра, яка тісно співпрацює з Kitev, 
партнером EPIC, розповіла про важливість використання правильного слова під час 
обговорення нинішніх українських обставин. Тому, вона наголосила на важливості 
назвати цю ситуацію так, як вона є: «Це не конфлікт, це не війна Путіна, це справжня 
війна». Вона емоційно продовжила, виражаючи біль і страждання українців, а також 
гнів. 

Більше того, Юлія Крічів, українська активістка, яка живе у Польщі, також 
зосередилася на виборі правильної лексики. Ця війна, за її словами, це «імперська та 
колоніальна війна», як це сталося з так званими «пострадянськими країнами, [які] 
насправді постколоніальні країни», продовжила вона. 

 

"Нам бракує розповідей, щоб відчувати себе спроможними в мирні часи" – Хеня Хакіель 

 
 
Ханя Хакіель, психотерапевт і супервізор у сфері посттравматичного синдрому у 
біженців, завершила панельну дискусію. Згідно з її ствердженнями, нам не вистачає 
розповідей, щоб відчувати себе спроможними в мирні часи, тому ми говоримо про 
біженців лише через історії про надзвичайні ситуації. Крім того, вона проаналізувала 
психологічне ставлення людей, які допомагають біженцям, і їх очікування, що біженці 
завжди будуть вдячні, не усвідомлюючи, що це може створити незбалансований 
зв’язок між людьми. 

Після промов гостей, партнери EPIC пояснили, як вони керують приходом нових людей, 
як державам та інституціям не вистачає співпраці, взаємодії та підтримки, відтак 
залишаючи управління приватним і некомерційним організаціям. Крім того, вони 
розмірковували про те, що українцям було обіцяно відкрити двері до Західної Європи 
та надати доступ до ринку праці, при цьому необхідно знайти житло; усе це стало 
проблематичним, аби допомогти їм оселитися в новій країні. З огляду на це, партнери 
EPIC постійно працюють над тим, щоб українці відчували себе у безпеці та мали доступ 
до основних державних послуг, але для реалізації цього необхідний правильний підхід. 

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


Вебінар завершився запитаннями і відповідями від аудиторії та від партнерів, але, як 
було домовлено, висновку з цього приводу не було, оскільки на даний момент 
отримати його неможливо. Тим не менш, цей вебінар додатково проілюстрував 
важливість розгляду більш людської системи, коли справа доходить до прийому 
біженців. 
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