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міжнародна організація з міграції 
(мом) дотримується принципу, 
що гуманна та впорядкована 
міграція сприяє суспільству та 
мігрантам. Як провідна міжнарод-
на організація в цій сфері мом 
тісно співпрацює з урядовими, 
міжурядовими та неурядовими 
партнерами аби допомагати їм 
у відповіді на зростаючі виклики 
міграційного менеджменту, по-
ліпшенні розуміння міграційних 
питань, заохоченні соціального 
та економічного розвитку завдя-
ки міграції, а також дотриманні 
людської гідності та добробуту 
мігрантів. 

Обмеження відповідальності:  
Погляди та думки, висловлені  
у цій публікації, не обов’язково 
відображають погляди мом  
чи її країн-членів.
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спецтема

ПЕРЕМІЩЕНІ
КримсьКа Криза несе міграційні ризиКи

Унаслідок кризи в Криму багато родин були 
змушені залишити свої домівки, боячись за 
власну безпеку. вони вирушили до материкової 
України, дізнавшися зі змі чи соціальних мереж 
про те, що певні громади готові прийняти ро-
дини з Криму. Хтось поїхав до родичів в Украї-
ні чи за кордоном, невелика кількість втікачів із 
Криму попросили статус біженця в сусідніх краї-
нах. серед тимчасових переселенців є цивільні, 
переважно кримські татари, а також українські 
прикордонники, військовослужбовці, та право-
охоронці зі своїми родинами. 

станом на травень 2014, міністерство со-
ціальної політики України, УвКБ оон та мом 
підрахували, що на материковій Україні було 
близько 9 тис. переселенців із Криму. Щоправ-
да, місцева влада та громадські активісти визна-
ють, що справжня кількість може бути вищою, 
оскільки багато людей їдуть самостійно та не 

стають на облік ані в державних установах, ані у 
волонтерських центрах. 

від початку кризи, за допомогою широкої 
мережі партнерських неурядових організацій та 
відряджаючи власних співробітників Представ-
ництво мом в Україні пильно моніторить ситу-
ацію в кількох регіонах. родини з Криму осели-
лися разом із сім’ями, що їх прихистили, а також 
при церквах та в державних санаторіях. завдяки 
зусиллям громадянського суспільства, бізне-
су, волонтерів та звичайних українців, кримські 
родини були забезпечені продуктами, одягом 
та іншими речам першої необхідності, а також 
іграшками та книжками. місцеві громади Льво-
ва, вінниці, івано-Франківська, куди вирушили 
багато кримчан, та інших регіонів України, дуже 
тепло прийняли родини переселенців. 

«Щиро кажучи, ми не сподівалися, що люди 
так нам допомагатимуть та співчуватимуть, ми 

родини кримських татар у Хмельницькому отримують одяг, взуття,  
продукти та ліки від місцевих волонтерів 
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дуже зворушені їхньою щирою допомогою», – 
каже ніяра*, вагітна мати восьми дітей, яка за-
лишила свій дім у Криму разом із чоловіком та 
дітьми після того, як їхня кримськотатарська 
громада почала отримувати погрози. У чоловіка 
Фатіми нещодавно було діагностовано рідкісну 
хворобу – латеральний аміотрофічний склероз, 
що поволі руйнує нервову систему та вимагає 
дорогого лікування й догляду. 

У багатьох випадках, чоловіки привозили сво-
їх дружин та дітей до материкової України й по-

верталися до Криму, аби захищати та доглядати 
свою власність. роз’єднання родин завдає додат-
кового стресу родинам, особливо жінкам і дітям. 

одна з євангелістських церков у вінниці 
прихистила кілька кримськотатарських родин, 
тільки-но вони почали прибувати до міста. При 
церкві навіть виділили приміщення, яке стало 
молитовною кімнатою для мусульманських ро-
дин. місцеві жінки визвалися возити дітей крим-
ських татар на екскурсії містом, а також проводи-
ти для них заняття з музики та малювання. 

алла СТУділКО,  
гОлОва неУрядОвОЇ ОрганізаціЇ –  
ПарТнера МОМ «дЖерелО надіЇ», вінниця:

«станом на початок квітня, у вінниці було роз-
міщено 368 переселенців з Криму, серед них 100 
дітей. ми намагаємось робити усе можливе, аби 
допомогти їм – надавати соціальний супровід, 
організовувати творчі майстерні, розвиваючі ігри 
для дітей та психологічні консультації для жінок. 

нестабільна ситуація, квапливий переїзд та 
непевне майбутнє спричиняють тривогу та стрес у 
багатьох переселенців із Криму, що загрожує ще 
глибшою психологічною та емоційною травмою. 

Діти тимчасових переселенців понад місяць не 
відвідували школу, й ці пропуски також можуть 
ускладнити їхню інтеграцію в нове шкільне ото-
чення. ми бачимо чітку потребу в подальшій соці-
альній допомозі цим людям, аби зменшити їхній 
стрес, прискорити соціальну інтеграцію та психо-
логічну адаптацію в новій громаді. 

Представники державних структур та громад-
ськість вінниччини забезпечують нагальні потре-
би переселенців з Криму, такі як проживання та 
харчування. Щоправда, потенціалу органів влади 
та ресурсу вінницької громади недостатньо для 
системної роботи, зокрема із соціальної та психо-
логічної адаптації дітей переселенців».

 спецтема

Співробітники МОМ та УвКб ООн завітали до гуртка української мови,  
організованого в санаторії на вінниччині для дітей із Криму

* ім’я змінено заради захисту приватності 
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«МОМ пильно стежить за ситуацією в 
Криму та довкола нього в контексті мі-
граційних процесів, оскільки в критичних 
обставинах люди у вразливому становищі 
більш схильні приймати ризиковані про-
позиції працевлаштування. в результаті 
вони можуть постраждати від трудової, 
сексуальної та інших форм експлуатації. 
Представництво МОМ та наші партнери 
готові до роботи із запобігання ризиків 
та до допомоги людям, яких зачепила 
нинішня криза». 

Манфред Профазі, 
голова Представництва МОМ в Україні

наприкінці березня – на початку квітня, 
близько 30 кримськотатарських родин переїхали 
до Хмельницького, де партнер мом – неурядо-
ва організація «Ксена»  разом із підприємцями з 
місцевого ринку, соціальними службами та бла-
годійними організаціями допомагає переселен-
цям продуктами, одягом, ліками та іншими ре-
чами першої необхідності. «Дев’ятнадцятирічна 
дівчина з групи переселенців була в особливому 
стресі, – розповідає голова нУо оксана Усти-
нова. – вона закінчила школу й хотіла стати ху-
дожницею, але не встигла вступити до жодного 
навчального закладу. Після від’їзду з Криму її 
майбутнє стало зовсім непевним. Коли мом на-
дала фарби, кольорові олівці та пастель, дівчина 
змогла проводити уроки малювання для дітей 
своєї громади. це зробило її значно щасливі-
шою. зараз ми хочемо допомогти їй перебрати-
ся до Кам’янця-Подільського та вступити там у 
художнє училище».  

Українська влада також доклала зусиль для 
допомогти родинам, які переїхали з Криму. ад-
міністрації кількох областей створили для цього 
координаційні робочі групи. Було забезпечено 
тимчасовий притулок у державних санаторіях, 
медичний огляд та лікарську допомогу для пе-
реселенців. 

не в змозі мати чітких планів навіть на най-
ближче майбутнє, переселенці з Криму розгу-
блені та в розпачі. Багато хто хоче повернутися 
до Криму, але боїться за безпеку своїх родин, 
збереження українського громадянства та права 

власності. Дехто сподівається переїхати до тре-
тіх країн, або як біженці, або для возз’єднання 
родини. інші готові оселитися на материковій 
Україні та знайти нову роботу чи зайнятися влас-
ним бізнесом, щоб утримувати свої сім’ї.

оскільки ситуація в Криму та східних регіонах 
України залишається нестабільною, українська 
влада та міжнародна спільнота проводять плану-
вання на випадок надзвичайних обставин. Пред-
ставництво мом в Україні бере активну участь у 
роботі групи оон із кризового менеджменту та 
залучене до підготовчих заходів разом з такими 
партнерами як УвКБ оон, ЮнісеФ та вооз: моні-
торить переміщення людей, готує спільні польові 
та документальні оцінки, та оцінку ризиків.

 спецтема

Послання від хмельницької родини  
родині переселенців із Криму

Співробітниця МОМ знайомиться з умовами 
проживання переселенців на вінниччині
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ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ, СТВОРЕНИЙ MTV 
ЗА ПІДТРИМКИ МОМ, ПОПЕРЕДЖАЄ УКРАЇНЦІВ 
ПРО НЕБЕЗПЕКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Представництво мом в Україні підтримало інфор-
маційну кампанію MTV EXIT з протидії торгівлі людьми, 
аби звернутися до однієї з найбільших груп ризику су-
часного рабства. саме діти та молодь до 25 років ста-
новлять 42% від загальної кількості постраждалих від 
торгівлі людьми, які отримали допомогу від Представ-
ництва мом в Україні протягом 2000–2012 років.

«Страшно визнати, але насправді сучасне 
рабство існує. Ми можемо думати, що це 
трапляється деінде і з людьми, яких ми 
не знаємо, але це справжні історії з життя 
справжніх українців». 

джамала, 
 українська співачка

відома українська співачка джамала стала Послом доброї волі MTV із протидії торгівлі людьми

ПрОеКТ фінанСУєТьСя 
агенТСТвОМ СШа  
з МіЖнарОднОгО рОзвиТКУ
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Фільм «Життя на продаж», ведучою в якому ви-
ступила відома українська співачка Джамала, завдяки 
відтворенню реальних подій та справжнім свідчен-
ням постраждалих показує глядачам страшні подро-
биці торгівлі людьми. він також дає молоді конкретні 
поради, як залишатися у безпеці, обираючи роботу за 
кордоном. Фільм розповідає справжні історії колиш-
ніх постраждалих від сучасного рабства, які отримали 
допомогу від Представництва мом в Україні: дизай-
неру інтер’єрів марині пообіцяли роботу на швейній 
фабриці, але натомість продали у сексуальне рабство 
в москву; продавець оксана була обтяжена боргом 
і тому потрапила у трудове рабство, де її змушували 
працювати по 18 годин на день; молодий будівельник 
олег, намагаючись заощадити гроші, щоб купити ма-
шину, зазнав експлуатації на будівництві в росії. 

Фільм «Життя на продаж» був знятий у парт-
нерстві з агентством сШа з міжнародного розвитку 
(USAID), міністерством соціальної політики України 
та міністерством внутрішніх справ України. 

«Я зустрічався з людьми, які постраждали від 
рук трафікерів. Їхні історії важко слухати, але їх слід 
вислухати та почути, якщо ми хочемо зупинити 
торгівлю людьми. саме тому цей документальний 
фільм настільки важливий», – пояснює Посол сШа 
в Україні Джеффрі р. Пайєтт.

«згідно з нашим дослідженням, більше 120 тис. 
українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 
року. мом дуже пишається тим, що ми змогли надати 

на прем’єру фільму прийшло багато журналістів, молодіжних активістів та представників 
дипломатичної спільноти (на першому плані – керівник відділу з правоохоронних питань 
Посольства СШа вільям гендерсон)

деякі моменти фільму справді  
шокували глядачів

Посол СШа джеффрі р. Пайєтт  
спілкується з пресою
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понад 10 тис. постраждалих можливість заново розпо-
чати життя, – зазначає голова Представництва мом в 
Україні манфред Профазі. – але проблема й досі за-
лишається гострою, а люди продовжують страждати. 
саме тому ми високо цінуємо можливість співпрацю-
вати з MTV EXIT, аби ліпше інформувати українську 
молодь про високу небезпеку експлуатації, а також 
пояснювати молодим людям їхні права як мігрантів». 

Документальна стрічка вийшла в загальнонаціо-
нальний ефір на 5-му каналі 1 грудня, у вечір міжна-
родного дня боротьби за скасування рабства. за оцін-
ками, фільм охопив потенційну аудиторію у майже 
мільйон телеглядачів. мом та її партнери використо-
вуватимуть його і в подальших інформаційних кампа-
ніях по всій території України. Фільм можна перегляну-
ти онлайн за посиланням http://youtu.be/3yGUs-F_4cE.

MTV EXIT – найбільша в світі некомерційна 
кампанія, заснована для інформування суспіль-
ства про загрози сучасного рабства і запобігання 
експлуатації та торгівлі людьми. «наша мета – ін-
формувати молодь про цю гостру соціальну про-
блему, спонукати молодих людей бути пильними 
під час подорожей за кордон та переконатися, що 
вони знають, що робити у разі виникнення підозри 
про торгівлю людьми», – розповідає метт Лав, ди-
ректор MTV EXIT. Документальна стрічка «Життя на 

продаж» – лише частина діяльності, яку MTV EXIT 
проводить по всій Україні. іншими складовими 
кампанії стали конкурс для студентів із розробки 
інноваційних технологічних рішень, які сприяти-
муть вирішенню проблеми торгівлі людьми, та мо-
лодіжний форум у Києві. ці заходи мали заохотити 
молодь та надати їй інструменти та ресурси інфор-
маційної роботи у своїх громадах.

Представництво МОМ в Україні докладає зусиль для 
попередження торгівлі людьми, захищає постраж-
далих, надає допомогу Уряду та громадянському 
суспільству з метою посилити їх реакцію на тор-
гівлю людьми. МОМ приділяє особливу увагу запобі-
ганню торгівлі людьми, з метою звести до мінімуму 
ризики, з якими зіштовхуються найбільш вразливі 
групи українського населення. МОМ підвищує громад-
ську обізнаність щодо небезпек торгівлі людьми за 
допомогою заходів у навчальних закладах, співпраці 
із засобами масової інформації, та проведення інших 
інформаційних кампаній. МОМ також підтримує 
онлайн ресурс з протидії торгівлі людьми  
www.stoptrafficking.org і Національну гарячу лінію з 
протидії торгівлі людьми та консультування мігран-
тів, яка надає понад 20 тис. консультацій щороку.

Під час прем’єри документальної стрічки для медіа, урядовців та партнерських неурядових організацій у 
Києві. зліва направо: джед бартон, директор регіональної Місії агентства СШа з міжнародного розвитку 
(USAID) в Україні, Молдові та білорусі, Манфред Профазі, голова Представництва МОМ в Україні, джамала, 
Метт лав, директор MTV EXIT, наталя Королевська, тодішній Міністр соціальної політики України та іван 
башта, тодішній директор департаменту протидії торгівлі людьми Міністерства внутрішніх справ України
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зліва направо: голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі, заступник директора 
генерального економічного департаменту нбУ Сергій ніколайчук, голова Парламентського комітету  
з прав людини валерій Пацкан та експерт МОМ ніколаас де цвагер відкривають зустріч

ЯК ЗАКОРДОННІ УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ 
ДОПОМОГТИ СВОЇЙ КРАЇНІ РОЗВИВАТИСЯ?

Представництво мом в Україні впроваджує 
новий проект, покликаний сприяти ефектив-
нішому використанню потенціалу міграції для 
розвитку. за допомогою цієї ініціативи, фінан-
сованої Урядом Канади, мом допоможе Уряду 
України краще вивчити зв’язок між міграцією та 
розвитком і розробити механізми для залучен-
ня грошових переказів до стратегій розвитку та 
максимізації їх користі для України. Для цього 
мом підвищить обізнаність ключових мініс-
терств і відомств щодо походження, викорис-
тання та впливу грошових переказів, дослідить 

фінансову поведінку мігрантів, а також оцінить 
комплексний вплив міграції на соціально-еконо-
мічний розвиток країни.

Перша зустріч наглядової ради проекту «До-
слідження та діалог щодо політики у сфері мі-
грації та грошових переказів в Україні»* зібрала 
більшк 30-ти представників національного Бан-
ку України, Уряду, Парламенту, приватного сек-
тору та академічних кіл. 

«національний банк України із задоволен-
ням братиме участь у такому проекті, що має 
надзвичайну важливість і актуальність для всієї 
держави», – зазначив співголовуючий зустрічі, 
заступник директора генерального економіч-
ного департаменту нБУ сергій ніколайчук. «нБУ 
дуже зацікавлений у результатах даного проек-
ту, особливо стосовно середньострокової оцінки 

ПрОеКТ 
фінанСУєТьСя 
УрядОМ  
Канади

 на порЯдку денному
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макроекономічних наслідків міграційних 
процесів і грошових переказів в Україну та 
оптимального державного регулювання 
даної сфери», – додав він. 

*  Первинні дані щодо міграції, способів 
переказу коштів і заощаджень, а також 
факторів, які впливають на рішення 
мігрантів інвестувати в Україні, будуть 
отримані шляхом опитування домо-
господарств в Україні та українських 
мігрантів, які проживають у Російській 
Федерації, Італії та Канаді. На основі цих 
даних будуть розроблені рекомендації 
щодо ефективнішого використання 
міграційного капіталу для соціально-
економічного розвитку України.

«наразі не існує достовірних досліджень 
щодо напрямів використання в Україні коштів 
українських трудових мігрантів. Тому я маю 
надію, що цей проект стане одним з таких 
фундаментальних та незаангажованих дослі-
джень, які допоможуть побудувати державну 
політику взаємовигідної співпраці українських 
трудових мігрантів та держави, залучити ко-
шти мігрантів в економіку. Також сподіваюсь, 
що результати проекту стануть підґрунтям для 
внесення необхідних змін та доповнень до 
законодавства України». 

валерій Пацкан, 
голова Комітету верховної ради України  

з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин 

Українські та міжнародні експерти долучилися до активної дискусії про методологію дослідження
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МОМ ТА МІЖНАРОДНИЙ 
ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ДІАСПОРОЮ 
ЗМІЦНЮЮТЬ СПІВПРАЦЮ

У міжнародному інституті освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою нУ «Львівська політехніка» 
відбулася зустріч директора інституту ірини Ключ-
ковської з головою Представництва міжнародної 
організації з міграції в Україні манфредом Профазі. 

Було обговорено низку важливих проблем 
у сфері міжнародної міграції та української діа-
спори, знайдено точки дотику інтересів мом та 
інституту, а також досягнуто домовленостей про 
подальші спільні заходи. 

ірина Ключковська зазначила, що сьогодні 
українські трудові мігранти починають формувати 
нові моделі інтеграції у чужоземне середовище, 
створюючи при цьому нові діаспорні інституційні 
структури та впливаючи на політику країн пере-

бування. «незважаючи на те, що трудова міграція 
1990-х  уже вичерпалася, ми стоїмо перед загрозою 
формування нової хвилі української еміграції – інте-
лектуальної еміграції молодих фахівців, – наголоси-
ла пані Ключковська. – тому у процесі розробки ме-
ханізмів регулювання міграційних процесів в Україні 
сьогодні необхідно здійснювати певні кроки на ви-
передження, щоб не втратити людський капітал, а 
повернути його для розвитку України». 

Пан Профазі погодився, що питання інтелекту-
альної еміграції є надзвичайно актуальними в умо-
вах трансформації міграційних процесів не лише в 
Україні, а й у світі загалом, а також підкреслив, що 
дослідження міграції поряд з питаннями діаспори 
є сьогодні на порядку денному мом.

зліва направо: науковий співробітник інституту зв’язків з діаспорою Оксана П’ятковська, 
директор інституту ірина Ключковська, голова Представництва МОМ Манфред Профазі  
та спеціаліст Представництва МОМ із трудової міграції анастасія винниченко 

 на порЯдку денному
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ЄС І МОМ ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ 
ТА БІЛОРУСІ ЗМІЦНИТИ БЕЗПЕКУ 
СПІЛЬНОГО КОРДОНУ

У березні 2014 року стартував новий про-
ект Євросоюзу, покликаний сприяти Україні та 
республіці Білорусь у підвищенні безпеки їхньо-
го спільного кордону. основною метою проек-
ту* є мінімізація незаконної діяльності, такої як 
контрабанда та неврегульована міграція, шля-
хом активізації співпраці між правоохоронними 
органами цих країн. 

У минулому кордон між Україною та Біло-
руссю був адміністративним, і тому не має до-
статньої інфраструктури. водні ділянки кордону 
(річки та озера) становлять п’яту частину усієї 
його протяжності. густі ліси значно ускладнюють 
здійснення контролю в прикордонні. 

У рамках другої фази проекту сУрКаП, фі-
нансованої Єс та впроваджуваної мом спільно 
з міжнародним центром із розробки міграційної 
політики (мцрмП), планується закупити спеціа-
лізоване технічне обладнання для прикордон-
них відомств України та Білорусі. Крім того, буде 
проведено тренінги та навчальні візити україн-
ських і білоруських прикордонників до країн Єс. 

 

річки, озера та густі ліси ускладнюють контроль за кордоном між Україною та білоруссю

ПрОеКТ 
фінанСУєТьСя 
єврОПейСьКиМ 
СОюзОМ

* Регіональний проект «Підвищення потенціа-
лу в сфері охорони кордону та двосторонньо-
го співробітництва між Україною та Білорус-
сю (СУРКАП Фаза 2)» буде впроваджуватися 
впродовж 30 місяців (2014–2016). Донором 
проекту є Європейський Союз, основним ви-
конацем – МОМ, яка працюватиме у парт-
нерстві з МЦРМП. Загальний бюджет проек-
ту на дві країни становить 5,3 млн євро. 

 на порЯдку денному
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експертиза

РОБОТА В УКРАЇНІ

ПрОеКТ 
фінанСУєТьСя 
єврОПейСьКиМ 
СОюзОМ

чого чеКати мігрантові віД місцевого ринКУ Праці?

Попри те, ще загальна кількість іноземців в 
Україні є доволі низькою (близько 330 тис.), кіль-
кість тих, хто зареєстрований як постійні або тим-
часові жителі країни, з 2009 по 2012 зростала на 
10-20 тис. осіб щороку. серед них є як вихідці із 
колишніх республік срср, так і мігранти з країн 
азії та африки. Як вони живуть, де працюють, чи 
мають такий саме доступ до медицини та освіти, 
як і громадяни України? ці питання не лише по-
стійно цікавлять журналістів та науковців – без 
відповідей на них державі неможливо розбудо-
вувати ефективну політику інтеграції мігрантів в 
українське суспільство. аби отримати таку необ-
хідну соціологічну інформацію, мом в рамках 
фінансованого Євросоюзом проекту MIGRECO 
провела анкетування 300 іноземців, які постійно 
(мінімум протягом року) проживають на території 
Україні. анкетуванням було охоплено три цільові 
групи: біженців, іноземних студентів та мігран-
тів-резидентів, які мають дозвіл на тимчасове 
або постійне проживання, у Києві, Харкові, одесі, 
Луганську, Львові та в сімферополі. Учасники ан-
кетування є вихідцями з 61 країни світу. загалом 
три узагальнені контингенти – громадяни країн 
снД та грузії, громадяни країн азії, що не входять 
до снД, та громадяни країн африки – є практично 
рівночисельними й становлять по третині опита-
них. ми плануємо поступово знайомити вас із ре-
зультатами дослідження. наразі – огляд ситуації з 
працевлаштуванням іноземців в Україні. 

серед опитаних іноземців 55% працюють, 
при цьому більшість непрацюючих є студента-
ми. осіб, які не навчаються і не працюють – 12% 
(серед опитаних жінок таких майже третина, 
тоді як серед чоловіків лише 7%).

найпоширенішою сферою зайнятості для 
іноземців в Україні є торгівля, яка забезпечує ро-
ботою майже 40% опитаних. 

анікі має власний бізнес в Україні вже 
25 років. його компанія спеціалізується 
на медичному обладнанні, а також 
на виробництві та продажу сучасних 
будівельних матеріалів
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У сфері послуг працюють 18% опитаних (се-
ред жінок ця частка вища, 35%, а серед чоловіків 
лише 14%). на будівництві зайняті 16% опита-
них – майже виключно чоловіки. 

Дві третини (67%) серед працевлаштованих 
іноземців є найманими робітниками, 27% – це 
самозайняті (у цих двох категоріях відсоток чо-
ловіків та жінок майже однаковий). 6% не тільки 
мають власну справу, а й самі є роботодавця-
ми – це майже виключно чоловіки. частка само-
зайнятих та роботодавців серед мігрантів є ви-
щою, ніж загалом серед населення України, бо 
мігрантам складніше бути найнятими на роботу, 
ніж українським громадянам. 

Лише 40% респондентів працюють офіційно 
(серед жінок цей показник вищий і становить 
64% проти 34% серед чоловіків). із них 56% офі-
ційно оформлені як підприємці (65% респон-
дентів чоловічої статті та 31% серед жінок). стаж 
роботи іноземців в Україні зазвичай становить два 
роки для жінок та п’ять років для чоловіків.

Лише 36% респондентів працюють за осві-
тою (серед жінок цей показник вищий – 52%, а 
серед чоловіків нижчий – 32%). 

серед причин, які стають на заваді працевла-
штуванню, опитані мігранти назвали  складність 
знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфі-
кації; заявили, що їм відмовляють у працевла-
штуванні у зв’язку з іноземним громадянством; 
поскаржилися на невизнання їхнього диплому в 
Україні або ж на власне незнання мови. серед ін-
ших причин зазначалися незадовільне здоров’я, 
догляд за дітьми і ведення домашнього госпо-
дарства, а також брак відповідних документів. 

середній період пошуку роботи респондента-
ми становить близько року. серед всіх, хто шукав 
роботу, більшість знайшли її або самостійно, або ж 
за допомогою земляків і членів своєї громади. 

майже половина опитаних мігрантів вва-
жає, що оплата їхньої роботи не відрізняється 
від оплати аналогічної роботи громадян України. 
загалом свій матеріальний рівень високим вва-
жають 12% опитаних, достатнім – 28% опитаних. 
решта почувається матеріально невпевнено, а 
7% респондентів навіть зазначають, що грошей 
їм іноді не вистачає на продукти харчування. 

експерти проекту MIGRECO сформулювали ре-
комендації з поліпшення доступу іноземців до пра-
цевлаштування в Україні. зокрема завідувач відді-
лу міграційних досліджень інституту демографії та 
соціальних досліджень національної академії наук 
олексій Позняк вважає потрібними такі кроки: 
• розробити механізми отримання інозем цями-

випускниками українських вишів дозволів на 
перебування та працевлаштування в разі готов-
ності українського працедавця надати їм робо-
че місце відповідно до набутої спеціальності.

• спростити процедуру працевлаштування в 
Україні іноземців, необхідних економіці краї-
ни, передовсім висококваліфікованих. звільни-
ти фахівців такого рівня від необхідності отри-
мання дозволу на працевлаштування в Україні.

• впровадити систему патентування видів ді-
яльності, пов’язаних із роботою у домогос-
подарствах (нянями, прибиральниками, са-
дівниками тощо) для мігрантів.

рОзПОділ ПрацюючиХ 
інОзеМців за СфераМи 
ПрацевлаШТУвання 
/// ДЖереЛо: оПитУваннЯ іноземців, 2013 р.

 експертиза
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 експертиза

ПрЯма мова  /// мігранти Про інтеграціЮ в УКраЇні

ПредСТавниК  
африКанСьКОЇ СПільнОТи  
/// Oдещина:

65% членів нашої громади забезпечені роботою. 
Переважно працюють на базарі, заробляючи 
в середньому гривень по 80 на день, як і їхні 
колеги-українці.  Хтось працює вантажником, 
хтось на будівництві, хтось підробляє, надаючи 
перекладацькі послуги. У нашій громаді є люди 
з вищою освітою, зі знаннями й досвідом, але, 
на жаль, при пошуку роботи вони стикаються з 
дискримінацією. можливість знайти роботу в 
Україні для африканців у порівнянні з місцевим 
населенням дуже низька. тому доводиться са-
мим створювати для себе робочі місця, ставати 
дрібними підприємцями. 

ПредСТавниК  
дагеСТанСьКОЇ СПільнОТи  
/// лУганщина:

Буває, що нашим землякам складно влаштувати-
ся на роботу, але ці труднощі не пов’язані з тим, 
що вони дагестанці. це загальна економічна ситу-
ація в країні. загалом майже всі працюють. серед 
членів громади є бізнесмени, дрібні підприємці, 
викладачі, держслужбовці, працівники сільського 
господарства. на Луганщині є ціле село даргінців 
(один із народів Дагестану. – ред.), понад сто 
осіб. зарплати в дагестанців такі ж, як середні 
по Україні. втім я не виключаю, що рівень життя 
нашої спільноти трохи вищий за середньоукраїн-
ський, бо дагестанці – дуже працьовиті.  

ПредСТавниК  
грУзинСьКОЇ СПільнОТи  
/// львівщина:

майже 80% членів нашої громади мають ро-
боту. Переважно самі створили робочі місця: 

хтось відкрив пекарню, хтось ресторан. Пере-
важно грузини працюють у харчовій галузі або 
ж займаються перевезеннями. зрозуміло, що 
при наймі на роботу в місцевого населення є 
якась обережність щодо грузинів, вони звер-
тають увагу на те, що людина нетутешня. тож 
можливості знайти роботу для грузинів на 
Львівщині трохи обмежені, але гучних проблем 
не було. зарплати у членів нашої громади від-
повідають середньоукраїнському рівню. 

ПредСТавниК  
УзбеКСьКОЇ СПільнОТи  
/// ХарКівщина:

Усі члени нашої громади працюють, адже ми 
працьовитий народ. У державних установах 
для самих українців немає роботи, тож узбе-
ки переважно працюють на базарі, почасти 
неофіційно. Є також бригадири будівництв, 
власники кафе, магазинів, майстри з пошиття 
постільної білизни, таксисти. з дискриміна-
цією при працевлаштуванні не стикалися. 
вважаємо, що можливості й доходи у нас од-
накові з українцями. 

ПредСТавниК  
КУрдСьКОЇ СПільнОТи  
/// КриМ:

Безробітних у нашій громаді немає. з дискримі-
нацією при працевлаштуванні ми не стикалися, 
тому що переважно кожен зайнятий власною 
справою. Курди Криму –  переважно лікарі 
та підприємці, торгівці на ринку.  Доходи не 
відрізняються від середніх по Україні. гадаю, 
місцевому населенню складніше знайти роботу, 
ніж нам, бо ми підприємливі, вміємо знаходити 
вихід із ситуації. втім у кожному суспільстві є як 
підприємці з одними можливостями, так і держ-
службовці зі значно скромнішими. 
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щиро кажуЧи

«ІММІГРАЦІЙНА  
СИСТЕМА – ЯК КОМП’ЮТЕР.  
ЇЇ ПОТРІБНО ОНОВЛЮВАТИ»
інтерв’Ю з аДамом саЛазаром,  
америКансьКим еКсПертом з міграціЇ 

Коли йдеться про економічний, соціальний та 
культурний внесок мігрантів у розвиток суспіль-
ства, що їх приймає, сполучені Штати є найпер-
шою країною-прикладом. 2011 року загальна кіль-
кість іммігрантів у сШа сягнула рекордних 40 млн.  
400 тис. осіб, із яких 11 млн. 100 тис. перебували 
на території країни неврегульовано. історично бу-
дучи країною мігрантів, сполучені Штати зараз 
дискутують про можливу імміграційну реформу 
та легалізацію. американський експерт з питань 
міграції адам салазар відвідав Україну аби поділи-
тися досвідом, здобутим у неурядових організаціях  
The National Immigration Forum та The Pew Charitable 
Trusts, а також у законодавчих зборах штату нью-
мексико. Представництво мом посприяло органі-
зації зустрічей адама з представниками Державної 
міграційної служби, Управління верховного комі-
сара оон у справах біженців та українських до-
слідницьких інституцій. ми скористалися нагодою 
поспілкуватися з адамом про міграційну амністію, 
оскільки це питання вже певний час обговорюєть-
ся в українських експертних та урядових колах. 

розкажіть, будь ласка, про підстави для мі-
граційної реформи у СШа. чи ця ідея має 
загальну підтримку суспільства? 

У сполучних Штатах змінилося кілька речей. 
насамперед, американський народ хоче, аби 
Конгрес справді вжив якихось нових заходів у мі-

граційній політиці, оскільки це питання постає з 
року в рік. 

окрім того, іспаномовне населення сШа є 
головною зростаючою демографічною групою в 
країні. згідно з прогнозами, воно досягне 29% на-
селення у 2050 році, у порівнянні з 16% 2010 року. 
іспаномовні американці стають дедалі впливовіши-
ми й організованішими. Хоча іммігранти, які підпа-

адам Салазар
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дуть під амністію, не отримають права голосу, ім-
міграційні реформа є питанням, яке широкий загал 
іспаномовного населення, включно з громадянами 
з правом голосу, підтримує. тема імміграції щодня 
піднімається в новинах іспаномовних телекана-
лів та інших медіа, й це сприяє розвитку публічної 
дискусії. Під час президентських виборів 2012 року 
президент обама мав дуже детальну політику щодо 
програми легалізації й дуже чітко це доносив, у той 
час як його опонент чітко виступав проти програми 
легалізації. в результаті президент обама виграв 
переважну більшість голосів іспаномовних вибор-
ців, а саме 71% у порівнянні з 27%, які набрав серед 
цієї групи виборців його суперник мітт ромні. 

останнім часом ми спостерігаємо, як чіль-
ні представники консервативного крила рес-
публіканців, а саме місцеві лідери церков чи 
правоохоронці, дуже впливові серед загальної 
консервативної громади, вперше в житті відкрито 
виступають на підтримку легалізації іммігрантів. 
наприклад, річард Ленд, колишній президент Ко-
місії з етики та релігійних свобод Південної бап-
тистської конвенції, заявив, що підтримує програ-
му легалізації з моральних міркувань, оскільки 

серед депортованих зі сШа опиняються сумлінні 
прихожани, які щонеділі відвідують його церкву. 

загалом противники легалізації іммігрантів 
у сШа не надто пассіонарні. вони не дуже готові 
виходити на демонстрації. на відміну від цього, 
акція на підтримку легалізації, яка пройшла у ва-
шингтоні в квітні 2013 року, була дуже палкою й 
зібрала близько 50 тис. учасників. 

У всьому світі Сполучені Штати сприймають 
як головний приклад мультикультурного 
суспільства. То що ж зараз може стояти за 
анти-іммігрантськими настроями в СШа? 
це чиста економіка?

Є певна категорія людей, які стоять на ідеоло-
гічних засадах, що у нас є закон і потрібно слідувати 
йому хоч яким би він був. Утім імміграційна система – 
як комп’ютер. Якщо ваш комп’ютер було виготовлено 
у 1980-х, ви досі можете ввімкнути його в розетку, але 
ви не можете підключитися до інтернету, створити 
презентацію в PowerPoint чи зробити багато інших 
речей, які вам насправді потрібні. чим більше такі 
люди, яких турбує лише факт порушення закону, осо-

демонстрація на підтримку комплексної імміграційної реформи, вашингтон, квітень 2013



18 ///
Представництво 
Міжнародної організації 
з міграції (МОМ) в Україні

бисто зустрічаються з мігрантами та бачать, що вони 
насправді гарні й працьовиті люди, тим вища ймовір-
ність того, що їхнє ставлення зміниться. 

інший компонент – це економіка. Пересічній 
людині досить складно зрозуміти високі економічні 
теорії, але всі турбуються про податки. У сШа ви тех-
нічно можете не маючи документів заробляти гроші 
й не платити податки. так само згідно з деякими су-
довими рішеннями, людям без документів дозволя-
ється навчатися та винаймати житло незалежно від 
їхнього статусу. Дехто думає, що це несправедливо. 

американці загалом і особливо американські 
політики почуваються дуже незручно, коли заходить 
про питання раси та культури, але я сказав би, що 
деякі люди стурбовані тим, що, на їхню думку, сШа 
за останні 20 років зазнали надто великих культур-
них змін. Утім ця категорія не веде перед у дебатах. 

існує прогноз, згідно з яким у разі отриман-
ня документів 11 млн. неврегульованих мі-
грантів ввП Сполучених Штатів впродовж 
наступних десяти років зросте на $1,4 трлн. 
аналітики Citigroup стверджують, що від 
імміграції залежить третина економічного 
зростання в СШа, єврозоні та британії. Також 
існують оцінки, що пересічний мігрант при-
вносить до ввП країни перебування стільки 
ж, скільки пересічний представник корінно-
го населення. які ще аргументи на користь 
легалізації ви можете навести?

Я би сказав, що золотий стандарт економіч-
ної аналітики в контексті міграційної реформи 
у сШа – це звіт Бюджетного комітету Конгресу 
про імміграційну легалізацію, виданий у червні 
2013 року. наприклад, він прогнозує, що реаль-
ний ввП може зрости на 3,3% до 2023 року і на 
5,4% у 2033-го, основний капітал на 2% до 2023 і 
на 5% до 2033-го, та передбачає можливе підви-
щення федеральних доходів на $459 млрд впро-
довж 2014-2023 років завдяки додатковому над-
ходженню податків через зростання робочої сили 
та зміну правового статусу нинішніх працівників. 

очевидною є потреба в імміграції для ринку 
праці сШа. сполучені Штати стали високорозви-
неною сервісною економікою, і навіть за високого 

загального рівня безробіття (близько 7%), високо- 
кваліфіковані вакансії в науковій, інженерній та тех-
нологічній галузях складно заповнити. Компанії си-
ліконової долини роками кажуть, що їм потрібно 
більше тимчасових іммігрантських віз для інженерів. 

також є велика потреба в іммігрантській робо-
чій силі в галузях, що не вимагають високої кваліфі-
кації, таких як сільське та готельне господарство. У 
цих галузях робота часто має сезонний характер і 
потребує роз’їздів, що не приваблює американців. 

Якщо іммігранти займуть як високо-, так і 
низькокваліфіковані робочі місця, це створить 
більше робочих місць для самих американців. 
те, що імміграція створює робочі місця, значно 
очевидніше та зрозуміліше для американців, ніж 
прогнози щодо зростання ввП. 

Пересічним людям також доволі зрозуміло, 
що індустрія тримання й депортації в сШа є ве-
ликою і потребує близько мільярда доларів на 
рік. на одного затриманого неврегульованого мі-
гранта потрібно близько $166 на день. загалом в 
країні одночасно перебувають у місцях тримання 
близько 34 тис. мігрантів. на це потрібні великі 
гроші, й це навіть без врахування витрат на всіх 
співробітників, спорудження установ тримання 
тощо. Багато людей думають, що немає сенсу ви-
трачати такі величезні гроші, щоб тримати в місці 
обмеження волі чиюсь бабусю. 

План американської імміграційної реформи 
також передбачає посилення прикордонного 
контролю й жорсткі санкції щодо працедав-
ців, які наймають робітників без документів. 
чи означає це, що будь-яка імміграційна ре-
форма в сучасному світі повинна включати 
не лише лібералізацію одних сфер, але й 
зміцнення контролю в інших сферах? 

У сШа це саме так. ми завжди намагалися 
знаходити баланс між легалізаційними та пра-
воохоронними заходами. нинішній план поси-
лення контролю – на $46 млрд. адже якщо ми 
зможемо знизити кількість людей, які незаконно 
в’їжджають чи потім незаконно залишаються на 
території сШа, то потреба в черговій легалізації 
виникне дуже не скоро. 

 щиро кажуЧи
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оБЛиЧЧЯ міграції

ІЗ СОМАЛІ ДО АЛЯСКИ

мом ДоПомагаЄ БіЖенцЯм розПочати нове ЖиттЯ в сШа

ПрОеКТ  
фінанСУєТьСя 
дерЖавниМ 
деПарТаМенТОМ СШа

Представництво мом в Україні сприяє про-
веденню курсів культурної орієнтації для учасників 
Програми сШа з прийому біженців (USRAP)* – іно-
земців, які опинилися у вразливому становищі та 
планують переїхати до сполучених Штатів. окрім 
багатьох інших питань, слухачі курсів дізнаються 
про американські традиції, правові норми, а також 
про особливості освітньої системи та системи охо-
рони здоров’я у сШа. здобуті знання мають допо-
могти біженцям краще інтегруватися в американ-
ське суспільство і бути в змозі подбати про своє 
здоров’я, безпеку та благополуччя. останнім ра-
зом навчальна сесія курсів відбулася в офісі Пред-
ставництва мом у Києві наприкінці 2013 року.

гасан – один із тих, кому мом допомагає зро-
бити перші кроки нового життя в сШа. він змуше-
ний був залишити свою рідну країну сомалі три 
роки тому. «Якщо тобі 15 років і ти можеш тримати 
зброю, то поліція аль-Шабаб забирає тебе, тренує, 
і робить з тебе одного з них», – розпочинає свою 
історію гасан. «Я якраз закінчив школу і жив із бать-
ком, у якого був маленький магазин, коли бойови-
ки аль-Шабаб прийшли до нас. «твій син достатньо 
дорослий і тому має піти з нами», – сказали вони 
батькові. він відповів, що це неможливо. «не кажи 
«неможливо», – відповіли вони. – Подумай про це. 

ми ще повернемося». наступного дня вони при-
йшли знову і вбили мого батька».

мати гасана та його дядько вирішили, що хлоп-
цеві потрібно тікати. «Якщо ти станеш на сторону аль-
Шабаб, тобі доведеться вбивати людей і тебе також 

гасан мріє стати юристом  
та допомагати іншим біженцям
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вб’ють. Якщо ти не пристанеш на їхню сторону, тебе 
тим паче вб’ють», – у розпачі сказали гасанові родичі. 

гасану вдалося втекти від бойовиків. він пере-
брався з сомалі до ефіопії, з ефіопії до росії, і вже 
звідти дістався до України. тут хлопець стикнувся з 
численними проблемами. відомий правозахисник 
із вінниці Дмитро гройсман, який помер у 2013 
році, консультував його та надавав йому допомогу. 

зрештою, гасана зарахували до програми 
сШа з прийому я біженців (USRAP). «Я збираюся 
до аляски і дуже радий цьому, оскільки мій друг 
і мій родич живуть там. з нетерпінням чекаю на-

Учасники курсів культурної орієнтації активно залучаються до пізнання  
нових реалій, які на них незабаром чекають 

годи з ними побачитися», – ділиться він. гасан 
підтримує зв’язок з матір’ю та сестрою в сомалі 
та планує забрати їх звідти до аляски тільки-но 
у нього з’явиться така можливість.

однак спочатку він планує вступити до на-
вчального закладу та працювати неповний робочий 
день. «Після закінчення школи я не мав можливості 
навчатися в університеті. Я мріяв стати лікарем, але, 
мабуть, це вже неможливо. тому на алясці я хочу 
вивчати менеджмент та юриспруденцію. тепер я 
прагну стати юристом, тому що у світі так багато бі-
женців, яким потрібна допомога», – каже гасан. 

* Програма США з прийому біженців (USRAP), що фінансується Бюро з питань населення, 
біженців та міграції Державного департаменту, – одна з найбільших постійних програм 
МОМ і наразі діє у 40 країнах світу. З 1996 року Представництво МОМ в Україні організувало 
від’їзд більше 62 тис. осіб у рамках програми USRAP, включно з випадками возз’єднання сім’ї. 
Бенефіціари направляються до МОМ іншими організаціями, переважно УВКБ ООН. 
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МАЙБУТНЄ – СВОЇМИ РУКАМИ
ШвейцаріЯ та мом сПриЯЮть віДроДЖеннЮ траДиційниХ 
ремесеЛ та створеннЮ роБочиХ місць на ЯворівЩині

ПрОеКТ 
фінанСУєТьСя 
ШвейцарСьКОю 
КОнфедерацією

милі та автентичні дерев’яні іграшки виготов-
ляють у селі старичі на Львівщині, яке бере участь 
у проекті мом із розвитку місцевих громад*. за 
фінансової підтримки Швейцарської Конфедера-
ції мом допомагає людям у регіонах із традицій-
но високим рівнем міграції розбудовувати нові 
можливості для працевлаштування та розвитку 
молоді у себе вдома, аби уникнути небезпек не-
врегульованої міграції та торгівлі людьми. 

старичі свого часу стикнулися з проблемами, 
знайомими багатьом українським селам. із 3 600 
мешканців майже п’ята частина живе в бідності. 
2012 року тут було офіційно зареєстровано 797 
безробітних, проте чверть старичан працює за 

кордоном – 630 осіб на постійній основі, та ще 
300 на сезонних роботах. окрім безробіття село 
страждає від відсутності аптеки, будинку культу-
ри, місць відпочинку та спортивних майданчиків, 
поганого стану доріг. експерти західноукраїнсько-
го ресурсного центру (зУрц) серед проблем ста-
ричів називають і проблему порозуміння поколінь 
та сімейних цінностей. «часом буває, що у селі 
живе значна частина мешканців із тимчасовим 
статусом, які не вбачають у ньому своєї малень-
кої Батьківщини та позиціонують себе окремо 
від традиційної, зазвичай старшої, частини села. 
Якщо до цього додати скорочення робочих місць, 
то матимемо соціальне напруження», – зазначає 
зоряна стоцько, експерт зУрц із розвитку громад.

Утім не все так погано в старичах. ініціативна гру-
па з 20 селян взялася мобілізувати громаду: рекон-
струювали дитячий майданчик, провели освітлення 
вулиць, проклали бруківку від сільради до школи, 

 оБЛиЧЧЯ міграції

Місцева молодь на занятті з традиційного ремесла
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провели газ та водогін, відремонтували церкву та при-
вели до ладу кладовище. в селі є футбольна команда, 
час від часу проходять матчі. Поступово розвивається 
зелений туризм: мальовничі старичі межують із зем-
лями Яворівського національного природного парку 
та Природного заповідника «розточчя». 

Крім того, у старичах працює громадська ор-
ганізація «товариство краєзнавців Яворівщини 
«гостинець», яка здійснює дослідницьку та про-
світницьку роботу. на її базі в рамках фінансовано-
го Швейцарською Конфедерацією проекту мом 
було створено навчальний центр «мастак» із ви-
готовлення традиційної сувенірної продукції. 

«неподалік від села старичі є професійно-техніч-
ний ліцей, в якому молоді люди здобувають переваж-
но професію столяра. завдяки проекту вони можуть 
бути залучені до виробництва іграшок та сувенірів, 
що також спонукатиме інших мешканців села, що не 

«Підвищення обізнаності про ризики торгівлі людьми та підтримка поліпшення життя українських 
сільських громад шляхом соціальної роботи, освіти та ініціатив із розвитку громад є основним 
підходом Швейцарської Конфедерації до запобігання сучасного рабства в Україні. Жителі села Старичі 
за допомоги МОМ та сприяння західноукраїнського ресурсного центру відродили давню традицію 
дерев’яних іграшок ручної роботи, зміцнили дух громади і підготували стратегію розвитку села. Мала 
яскрава іграшка єднає людей, приносить радість та створює майбутнє для цілої громади».  

Петра відмер, 
заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні

яворівська «скрипка»

 оБЛиЧЧЯ міграції

Так починається створення іграшки

Символ 2014 року від майстрів зі Старичів

Яворівська забавка – дерев’яні іграшки, про 
які збережено письмові відомості XVII ст. це 
коники, пташки, деркачі, скрипки, меблі. Їх 
майструють з м’яких порід дерев, в основно-
му липи, тополі та осики. орнаментують моти-
вами традиційного яворівського розпису – 
«вербівка», «сонечко», «ружа», «качечка», 
«колко»… найдавніші забавки розмальовува-
ли відтінками червоних і зелених кольорів. на 
початку ХХ ст. майстри ввели в розпис жовтий 
колір. синім, коричневим, білим кольорами 
підсилюють деталізацію.

ДовіДКа  ///
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мають роботи, до навчання та здобуття спеціальнос-
тей з обробки дерева та художнього розпису. важ-
ливо, що в селі живуть кілька досвідчених майстрів, 
які володіють навиками виготовлення дерев’яних ви-
робів в традиціях народного мистецтва Яворівщини. 
вони можуть об’єднати непрацевлаштовану молодь 
навколо ідеї відродження та розвитку традицій яво-
рівської іграшки», – зазначає представниця ініціатив-
ної групи села наталія середа. 

Усі забавки в центрі «мастак» виготовляють з 
місцевої деревини та фарбують безпечними неток-
сичними фарбами. віднедавна старицькі коники та 

Так починається створення іграшки

пташки з’являються на світ під офіційною маркою 
«Яворівська іграшка». зібрати кошти на розвиток 
навчального центру старичам допомогли співробіт-
ники Представництва мом. 

детальніше зі Старичами та проектом мож-
на ознайомитися на сайті http://gostynets.
org.ua/, а подружитися з ними – на фейсбу-
ці https://www.facebook.com/gostynets.ua.
Контакти для питань про замовлення та 
доставку іграшок і сувенірів 097-349-87-
18, 095-040-41-24, ncmastak@gmail.com

* Фінансований Швейцарською Конфедерацією проект «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку со-
ціальної роботи та мобілізації громад» впроваджується МОМ спільно з фондом «Благополуччя дітей» та 
Західноукраїнським ресурсним центром у чотирьох регіонах України. До проекту було залучено 28 місцевих 
громад, для яких характерні брак економічних можливостей та високий рівень трудової міграції, а також 
115 шкіл, 22 школи-інтернати та 27 ПТУ у Львівський, Донецькій, Івано-Франківській областях та Автоном-
ній Республіці Крим. Експерти з розвитку громад працюють з місцевими ініціативними групами. Ініціати-
ви – від встановлення освітлення вулиць до створення інформаційних центрів у бібліотеках, від заснування 
ферм із кролівництва до розбудови дитячих садків та ігрових майданчиків, – гуртують людей, створюють 
нові робочі місця та надають можливості для сталого соціального та економічного розвитку.
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Представництво мом в Україні раде поділитися з вами оглядом інноваційного проекту, 
що впроваджувався за щедрої фінансової підтримки Уряду республіки Корея. Проект, 
якому присвячена наша нова публікація, впроваджувався з 2010 по 2013 рік і фокусувався 
на вразливих етнічних корейцях, які проживають в обраних регіонах на півдні України. ми 
сподіваємося, що ця публікація ближче познайомить вас із роботою Представництва мом 
в Україні, а також із людським виміром міграції в українському контексті. Брошура доступна 
на нашому сайті http://iom.org.ua. Якщо вам потрібен друкований примірник, будь ласка, 
звертайтеся до нас: iomkievcomm@iom.int.


