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ВДОМА В УКРАЇНІ

ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД МІГРАНТІВ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН,
ЯКІ ЖИВУТЬ В УКРАЇНІ
Питання «Звідки ти?» та «Чому ти приїхав?» в Україні часто передують фізичному насиллю із вигуками
«Забирайтесь додому!» та «Україна для українців!»
Мета цього проекту – відповісти на ці запитання, щоб показати сподівання, мрії, страхи та досвід представників
громад мігрантів та етнічних меншин, які проживають в Україні.
Тарік, який молиться «за щастя для всіх українців»; Селаїз, якому доводиться довго шукати помешкання через
своє африканське походження; Антоніо, який досі згадує брутальне вбивство свого співвітчизника та Ефтехар, чиє
серце належить Україні. Це лише деякі з героїв, яких ви зустрінете на сторінках буклету.
На жаль, це правда, що судження часто формуються на основі відмінностей між нами. Історії, представлені в цьому
буклеті, дозволяють подивиться на це під іншим кутом. Так, герої – люди іншого етнічного походження або з іншої
країни, однак їхні історії яскраво ілюструють наші спільні риси та вроджену людяність, яка всіх нас об’єднує.

ДОМА В УКРАИНЕ

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН МИГРАНТОВ И ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УКРАИНЕ
Вопросы «Откуда ты?» и «Почему ты приехал?» в Украине часто предшествуют физическому насилию с
выкриками «Убирайтесь домой!» и «Украина для украинцев!»
Цель этого проекта – ответить на эти вопросы, чтобы рассказать о надеждах, мечтах, страхах и жизни
представителей общин мигрантов и этнических меньшинств, проживающих в Украине.
Тарик, который молится «за счастье всех украинцев»; Селаиз, которому приходится долго искать жилье изза своего африканского происхождения; Антонио, который до сих пор вспоминает жестокое убийство своего
соотечественника и Эфтехар, чье сердце принадлежит Украине. Это лишь некоторые герои, которых вы встретите
на этих страницах.
К сожалению, это правда, что суждения часто выносятся на основе различий между нами. Истории, представленные
в этом буклете, помогают посмотреть на это с другой точки зрения. Да, герои – люди другого этнического
происхождения или из другой страны, но их истории ярко иллюстрируют похожие черты и врожденную
человечность, которая всех нас объединяет.

AT HOME IN UKRAINE

THE REAL LIFE STORIES OF MIGRANT AND ETHNIC MINORITY COMMUNITIES LIVING IN UKRAINE
Questions such as “Where are you from?” and “Why are you here?” have sometimes been the precursors of violent
attacks in Ukraine, accompanied by shouts of “Go home!” and “Ukraine for Ukrainians!”
The aim of this project was to put these questions to a more constructive use, to provide an insight into the hopes,
dreams, fears and experiences of representatives of migrant and ethnic minority communities living in Ukraine.
Tariq who prays “for the happiness of all Ukrainians”; Selaize who struggles to find accommodation because of his
African origin; Antonio who is still haunted by the brutal stabbing of his countryman; and Eftekhar whose “heart
belongs to Ukraine”, these are just some of the individuals who you will meet within the pages of this booklet.
It is an unfortunate truth that judgements are often made based on the differences between us. The stories compiled
in this booklet challenge you to see beyond this. The subjects may be of a different ethnic origin to you, or be from a
different country, but their stories vividly reveal our similarities and the innate humanity which binds us all.

«Я служу Україні. Я мрію, щоб ця країна стала багатою, я молюся за щастя всіх українців»

Тарік приїхав з Йорданії та живе в Україні 17 років. Його дружина – українка, і вони мають
четверо дітей. Їхні дочки Далія, Маріам, Асія та син Абдулла виховуються в мусульманській
традиції. Тарік – лектор Ісламського культурного центру «Арраїд». Він віддано любить Київ та
вважає себе стовідсотковим українцем: «Я служу Україні. Я мрію, щоб ця країна стала багатою,
я молюся за щастя всіх українців».
Тарик приехал из Иордании и живет в Украине 17 лет. Его жена – украинка, и у них четверо
детей. Их дочки Далия, Мариам, Асия и сын Абдулла воспитываются в мусульманских
традициях. Тарик – лектор Исламского культурного центра «Арраид». Он искренне любит Киев
и считает себя стопроцентным украинцем: «Я служу Украине. Я мечтаю, что эта страна станет
богатой, я молюсь о счастье всех украинцев».
Tariq comes from Jordan and has been living in Ukraine for seventeen years. His wife is Ukrainian
and they have four children. Their daughters Dalia, Mariam, Asia and son Abdullah are raised as
Muslims. He is a lecturer at the Arraid Islam Cultural Centre, sincerely loves Kyiv and considers
himself 100 per cent Ukrainian: “I serve Ukraine. I dream that the country will become wealthy, I
pray for the happiness of all Ukrainians.”
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Коли Едварду був лише рік, його батько повинен був повернутися до Уганди після закінчення
медичного університету. Але дідусь та бабуся Едварда були категорично проти від’їзду їхньої
доньки та любого онука до далекої та невідомої Африки. Едвард народився та виріс у цій
країні: «Якби я колись залишив Україну, я би дуже сумував за кожним місцем, де я ріс. Мені
буде дуже складно на чужині. Я українець, моя ментальність українська, Україна в моїй крові».
Когда Эдварду был всего год, его отец должен был вернутся в Уганду после окончания
медицинского университета. Но бабушка и дедушка Эдуарда были категорически против
отъезда их дочки и любимого внука в далекую и незнакомую Африку. Эдвард родился и
вырос в этой стране: «Если бы я покинул Украину, я бы очень скучал по каждому месту, где
рос. Мне было бы очень сложно находиться вдали от дома. Я украинец, моя ментальность
украинская, Украина у меня в крови».
When Edward was only a year old, his father had to return to Uganda after graduating from
medical school, but his grandparents were categorically against the departure of their daughter
and dear grandson to a distant and unknown African country. Edward was born and raised in this
country: “If I ever left Ukraine I would miss every place in the city where I grew up. I’d find it
difficult elsewhere. I’m Ukrainian, my mentality is Ukrainian, Ukraine is in my blood.”

«Мариновані свині вушка» – найпопулярніша страва в меню ресторану корейської кухні в
Чернівцях. Власник закладу Геннадій є біженцем з Туркменістану корейського походження. Його
шлях до успіху був тернистим. Вони з дружиною та трирічним сином втекли до України від
переслідувань. Геннадій був змушений залишити свої батьків і не мав можливості побачитися з
ними багато років. Спочатку його родина жила за рахунок продажу пиріжків на місцевому ринку.
Однак Геннадій мав мрію, яку він здійснив у 2002 році, коли, долаючи багато перешкод, зумів
відкрити корейський ресторан. Ресторан продовжує працювати у Чернівцях і надає робочі місця
ще трьом людям.
«Маринованные свинные ушки» – самое популярное блюдо в меню ресторана корейской
кухни в Черновцах. Владелец заведения Геннадий – беженец из Туркменистана корейского
происхождения. Его путь к успеху был тернистым. Они с женой и трехлетним сыном сбежали
в Украину от преследований. Геннадий был вынужден оставить своих родителей, и не имел
возможности видеться с ними много лет. Вначале его семья выживала за счет продажи
пирожков на местном рынке. Но у Геннадия была мечта, которую он осуществил в 2002 году,
когда, преодолев много препятствий, смог открыть корейский ресторан. Ресторан продолжает
работать в Черновцах и дает возможность трудоустройства еще трем людям.
“Soused pig ears” is the most popular item on the menu at the Korean Cuisine Restaurant in Chernivtsi.
Hennadii, the owner, is a refugee from Turkmenistan of Korean descent and his road to success was
bumpy. He fled to Ukraine with his wife and their three-year-old old son to avoid persecution. He was
forced to leave his parents behind and was not reunited with them for many years. Initially, his family
survived by selling food at a local market. However, Hennadii had a dream, and eventually fulfilled it
in 2002 when, after overcoming many obstacles, he succeeded in opening a Korean restaurant. The
restaurant still continues to operate in Chernivtsi, providing jobs to three other people.
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«Одного разу я хотів
винайняти помешкання, але
мені відмовили через моє
африканське походження.
Люди також ображали
мене, коли називали мене
«мавпою», «шоколадним
батончиком»

Селаїз, студент київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з
Гани, відчуває в Україні холод в широкому розумінні цього слова. Погода на його батьківщині
та тут сильно відрізняється, а Селаїз також зіштовхується з ворожим ставленням з боку
деяких українців: «Одного разу я хотів винайняти помешкання, але мені відмовили через
моє африканське походження. Люди також ображали мене, коли називали мене «мавпою»,
«шоколадним батончиком» та показували на мене пальцем. Іншого разу я проходив поряд з
людьми, які їли банани. Коли вони мене побачили, почали імітувати жести та звуки мавпи».
Селаїз намагається уникнути провокацій та швидко оминає таких людей. Більше за все його
дивують запитання українців, наприклад, про те, чи є на його батьківщині їжа чи дороги: «У
нас є звичайні автомобілі, є дороги та будівлі, подібні до українських. Українці стереотипно
сприймають Гану як країну жебраків, які щойно злізли з дерева».
Селаиз, студент киевского Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца
из Ганы, ощущает в Украине холод в широком смысле этого слова. Погода на его родине и
здесь очень отличается, но кроме этого Селаиз сталкивается с враждебным отношением со
стороны некоторых украинцев: «Однажды я хотел арендовать жилье, но мне отказали изза моего африканского происхождения. Люди также меня обижали, называя «обезьяной»,
«шоколадным батончиком» и показывая на меня пальцем. Однажды я проходил мимо
людей, которые ели бананы. Когда они меня увидели, начали имитировать жесты и звуки
обезьяны». Селаиз старается избегать провокаций и быстро проходит мимо. Больше всего его
удивляют вопросы украинцев, например, о том, есть ли на его родине еда или дороги: «У нас
обычные автомобили, есть дороги и здания, похожие на украинские. Украинцы стереотипно
воспринимают Гану как страну попрошаек, которые только что слезли с дерева».
Selaize, a student at Bohomolets National Medical University from Ghana, feels cold in Ukraine, in
every sense of the word. The weather in Ghana and Ukraine differs radically and he has also had
a chilly reception from some Ukrainians. “Once I wanted to rent a flat but they refused because
of my African origin. People have also insulted me, calling me ape, chocolate bar and pointing
their fingers at me. Once I passed by a group of people who ate bananas. When they saw me they
started to imitate monkey sounds and gestures.” In such cases Selaize tries to avoid provoking the
people and passes by as quickly as possible. Most of all, Selaize is surprised by Ukrainians who ask
him: “Do you have food in your country? Do you have roads?” “We have normal cars in our country,
we have roads and buildings like the ones in Ukraine. Ukrainians have a stereotyped perception of
Ghana as a country of beggars who have just abandoned the habit of living in trees.”
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20-річна
Ксенія,
студентка
Національного університету «Києво«Я настільки
Могилянська академія», пішла в
українізована,
свою маму, корінну якутку. «Одного
що навіть мої
разу сестра мого майбутнього батька
якутські родичі,
відвідала Якутію (Росія) і вирішила
які приїжджають
запросити
свою
подружку,
мою
до нас в гості,
майбутню маму, провести літо в Києві.
Тут, у тінистих алеях Києва вона
визнають, що я
закохалася у брата своєї подружки,
дуже відрізняюся
мого батька. Любов, яка народилась
від якутки»
під каштановими деревами, стала
ще міцнішою на півночі, коли батько
поїхав за мамою в Тіксі». Ксенії було
п’ять років, коли батьки вирішили
переїхати до Києва. «Я пам’ятаю, як
батьки казали мені, що я побачу Чорне море. Я була дуже здивована та трохи розчарована, коли
побачила, що воно насправді синє, а не чорне». Коли Ксенія підросла, їй було трохи незручно за
свою зовнішність, оскільки вона відрізнялась від інших дівчат. «Я пам’ятаю, що хлопці мого віку
сміялися з мене та називали китаянкою. Люди часто думають, що я китаянка, а інші розуміють, що
ні». З дитинства Ксенія виховувалася в українських традиціях. Родина святкує всі українські свята.
Дівчина іноді жартує: «Я настільки українізована, що навіть мої якутські родичі, які приїжджають до
нас в гості, визнають, що я дуже відрізняюся від якутки».
20-летняя Ксения, студентка Национального университета «Киево-Могилянская академия»,
пошла в свою маму, коренную якутку. «Однажды сестра моего будущего отца приехала в Якутию
(Россия), и решила пригласить свою подругу, мою будущую маму, провести лето в Киеве. Тут,
в тенистых аллеях Киева она влюбилась в брата своей подруги – моего отца. Любовь, которая
родилась под каштанами, стала еще крепче, когда отец поехал за мамой в Тикси». Ксении было
пять лет, когда родители решили переехать в Киев. «Я помню, как родители сказали мне, что я
увижу Черное море. Я была удивлена и немного разочарована, когда увидела, что оно на самом
деле синее, а не черное». Когда Ксения подросла, ей стало немного неудобно за свою внешность,
поскольку она отличалась от других девочек. «Я помню, как мальчики моего возраста смеялись
надо мной и называли китаянкой. Люди часто думают, что я китаянка, но другие понимают, что
нет». С ранних лет Ксения воспитывалась в украинских традициях. Семья отмечает все украинские
праздники. Девушка иногда шутит: «Я настолько украинизирована, что даже мои якутские
родственники, приезжая к нам в гости, признают, что я очень отличаюсь от якутки».
20 year old Kseniia, a student of the National University of Kyiv-Mohyla Academy, inherited her
looks from her mother, a native Yakut. “The sister of my future father once visited Yakutia, Russia
and while she was there, decided to invite her friend, my future mother, to spend the summer in her
home city of Kyiv. Here, in the shady alleys of Kyiv parks she fell in love her friend’s brother, my father. The love that emerged under chestnut trees and, when my father followed my mother to Tixi, it
grew stronger under the northern lights.” Kseniia was only five years old when her parents decided to
resettle from Tixi to Kyiv: “I remember how my parents told me that I will see the Black Sea. I was
really surprised and a bit disappointed to find that the sea was actually blue, not black.” In her adolescent years Kseniia was sometimes ashamed by her appearance as she looked different from other
girls. “I remember that boys my age laughed at me and called me China girl. Generally people think I’m
Chinese, but others realise I’m not.” From her early years Kseniia has followed the Ukrainian traditions of her father. All family events are celebrated in the Ukrainian way. As she jokingly said: “I’m
so heavily Ukrainised that even my Yakut relatives who visit us here admit that from a distance they
would hardly recognize me as Yakut.”
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Рана – біженка з Афганістану. Вона мріє
здобути освіту, але не має грошей,
щоб платити репетитору з української
мови. Одного разу на Троєщині, де
вона живе зі своєю сестрою, дівчина
сіла до тролейбусу. Купила квиток
і вже хотіла його закомпостувати,
коли до неї підійшов контролер
та став вимагати сплатити штраф.
Рана зрозуміла, що не може швидко
відповісти через погане знання мови.
Контролер кричав на неї: «Ти можеш
говорити! Ти повинна заплатити!»
Рана дуже злякалася, хоча інші
пасажири лише сміялися, і ніхто не
намагався допомогти їй.
Рана – беженка из Афганистана. Она мечтает получить образование, но у нее нет денег, чтобы
оплатить репетитора по украинскому языку. Однажды, на Троещине, где она живет со своей
сестрой, девушка села в троллейбус. Купила билет и уже хотела его закомпостировать, когда
к ней подошел контролер и стал требовать заплатить штраф. Рана поняла, что не может быстро
ответить из-за плохого знания языка. Контролер кричал на нее: «Ты можешь говорить! Ты должна
заплатить!» Рана очень испугалась, хотя другие пассажиры только посмеивались, и никто не
попытался заступиться за нее.
Rana is a refugee from Afghanistan. She dreams of getting an education but can not afford to pay
for a Ukrainian language tutor. Once, she boarded a trolley bus in the Troieshchyna neighbourhood
where she lives with her sister. She bought a ticket and was just about to punch it, when a trolley
conductor approached her and demanded that she pay a fine for evading the fare. Rana understood but
was unable to respond quickly enough as her Ukrainian was not good enough. The conductor shouted at
her: “You can speak! You must pay!” She was frightened, while the passengers just laughed and nobody
attempted to help her.

Франсуаза залишила Бельгію для роботи у міжнародній компанії в Києві. Коли вона прилетіла до
аеропорту Бориспіль, на неї чекав водій, який щойно повернувся зі своєї дачі: «Це було неймовірно,
він відкрив багажник і там не було вільного місця для мого багажу – все було заставлено ящиками
з яблуками, перцем та помідорами. Він простягнув мені пакет з овочами та сказав: «Це Вам!» Я
подумала, що це так мило! Українці дуже зворушливі люди!»
Франсуаза оставила Бельгию ради работы в международной кампании в Киеве. Когда она
прилетела в аэропорт Борисполь, ее ждал водитель, который только что приехал со своей дачи:
«Это было невероятно, он открыл багажник, и там не было свободного места для моего багажа –
все было заставлено ящиками с яблоками, перцем и помидорами. Он протянул мне пакет с
овощами и сказал «Это Вам!» Я подумала, это так мило! Украинцы такие трогательные люди!»
Francoise left Belgium to work for an international company in Kyiv. When she got to Boryspil airport
a driver who had just come from his summer house was waiting to meet her. “It was incredible, he
opened the car trunk and there was no empty space for my luggage – it was full of boxes with apples,
paprika and tomatoes. He gave me a plastic bag, filled it with vegetables and said “It’s yours!” I think
it is very nice! Ukrainians are very touching people!”
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Одного дня Теодорина гуляла
у маленькому селищі Цвітне
(Кіровоградська
область),
коли
побачила Фелікса, темношкірого
студента з Камеруну. На мить
вона була шокована, а потім
раптом зрозуміла, що відчували
її однокласники, коли вперше
побачили її. Вона рішуче перейшла
дорогу,
підійшла
до
Фелікса
та запитала: «Можна з тобою
познайомитися?» Вони почали
розмовляти, і тепер була черга
Фелікса здивуватися: Теодорина не
була африканською студенткою, а
жила в Україні змалечку і вільно розмовляла французькою. Батько Теодорини родом з Чаду, а мати –
українка. Теодорина народилася у Франції, де навчався її батько. Пізніше вони переселилися до батьків
мами в Україну. У Теодорини залишилися чудові спогади про вечори у дитинстві, коли їй розповідали
українські казки біля вогнища.
Однажды Теодорина гуляла по маленькому селу Цветное (Кировоградская область), когда увидела
Феликса, темнокожего студента из Камеруна. На миг она застыла, а потом вдруг поняла, что чувствовали
ее одноклассники, когда впервые увидели ее. Она решительно перешла дорогу, подошла к Феликсу
и спросила: «Можно с тобой познакомиться?» Они начали общаться, и теперь была очередь Феликса
удивляться: Теодорина не была африканской студенткой, а жила в Украине с раннего детства и свободно
говорила на французском. Отец Теодорины родом из Чада, а мама – украинка. Теодорина родилась во
Франции, где учился отец. Позже они переселились к родителям мамы, в Украину. У Теодорины остались
прекрасные воспоминания о вечерах в детстве, когда ей рассказывали украинские сказки у костра.
One day Theodoryna was walking in the small village of Tsvitne (Kirovohrad region) when she saw Felix, a black
student from Cameroon. For a moment she was a bit shocked – she suddenly realised what her classmates must
have felt when they first met her. She resolutely crossed the street, approached Felix and said “May I introduce
myself?” They began to chat and it was now Felix’s turn to be surprised: she was not an African student but had
lived in Ukraine from her early years and spoke fluent French. Theodoryna’s father is a Chadian national, while
her mother Liudmyla is Ukrainian. Theodoryna was born in France, where her father was studying. Later on,
they resettled in the village of her grandparents, in Ukraine. She has beautiful memories of the evenings here,
when she was told Ukrainian fairly tales by firelight.

Олег живе в Україні понад 20 років. Він був змушений переселитися після землетрусу в його
рідному місті Ленінакан (зараз Гюмрі) у Вірменії. Багато його друзів загинули через стихійне лихо,
але йому пощастило отримати лише незначні травми. В Україні Олег став письменником та дарує
країні свої твори.
Олег живет в Украине больше 20 лет. Он был вынужден переселиться после землетрясения
в его родном городе Ленинакан (сейчас Гюмри) в Армении. Многие его друзья погибли из-за
стихийного бедствия, а он отделался только легкими травмами. В Украине Олег стал писателем
и дарит стране свои произведения.
Oleh has been living in Ukraine for more than 20 years. He was forced to resettle by an earthquake
in his native city of Leninakan (now Gyumri) in Armenia. Many of his friends died in the disaster but
he was fortunate to have just received a minor arm injury. In Ukraine he has had the opportunity to
flourish as a writer and enrich the country through his work.
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«Багато людей досі вірять, що Африка – це джунглі»

Через війну в Анголі Антоніо було дуже небезпечно
повертатися додому. Він отримав статус біженця і уже 16 років
є громадянином України. Своїх родичів Антоніо не бачив вже
п’ять років. «Єдина проблема – помешкання. Ми не можемо
його купити, але й не можемо винайняти. Коли говориш,
звідки ти, людина одразу кидає слухавку. Може вони бояться.
Але що ж мені робити? У мене немає родини. Я тут один.
Куди мені піти?» Антоніо не виходить з помешкання вночі.
Він дуже добре пам’ятає, як кілька років тому в Києві його
земляк помер від численних ножових поранень. «Все, що він
хотів, це купити хліба!» У Антоніо є друг – Михайло. «Ми майже як брати. Він надзвичайна людина, він
так часто мені допомагав у житті, що я навіть не знаю, чи зможу йому коли-небудь віддячити». Коли
Антоніо вісім місяців провів у лікарні через проблеми зі спиною, Михайло домовлявся з лікарями,
приносив ліки та сидів біля ліжка друга щодня. Вдень Антоніо тренує африканську футбольну команду,
ввечері працює в ресторані, а вночі мріє про амбіційний бізнес-план – відкрити продюсерський центр
в Києві для підтримки музичних колективів з Африки. Коли його запитують, як українці ставляться до
його походження, він каже: «Багато людей досі вірять, що Африка – це джунглі».
Из-за войны в Анголе Антонио было опасно возвращаться домой. Он получил статус беженца и уже
16 лет является гражданином Украины. Своих родственников Антонио не видел уже больше пяти лет.
«Единственная проблема – это жилье. Мы не можем его купить, но и не можем арендовать. Когда
говоришь, откуда ты, человек сразу бросает трубку. Может они бояться. Но что же мне делать? У меня
нет семьи. Я здесь один. Куда мне идти?» Антонио не выходит из дома по вечерам. Он очень хорошо
помнит, как несколько лет назад в Киеве его земляк умер от многочисленных ножевых ранений. «Он
всего лишь хотел купить хлеба!» У Антонио есть друг – Михаил. «Мы почти как братья. Он особенный
человек, так часто мне помогал в жизни, что даже не знаю, смогу ли его когда-нибудь отблагодарить».
Когда Антонио восемь месяцев лежал в больнице из-за проблем со спиной, Михаил договаривался с
врачами, приносил лекарства, и каждый день сидел у постели своего друга. Днем Антонио тренирует
африканскую футбольную команду, вечером работает в ресторане, а ночью мечтает об амбициозном
бизнес-плане – открыть продюсерский центр в Киеве для поддержки музыкальных коллективов из
Африки. Когда его спрашивают, как украинцы относятся к его происхождению, он отвечает: «Многие
люди до сих пор верят, что Африка – это джунгли».
Because of the war in Angola it was too dangerous for Antonio to return home. He obtained refugee status
in Ukraine, has been a citizen for 16 years, but sadly hasn’t seen his family for five. “The main problem is
housing. We can’t buy an apartment, but also we can’t rent. When you tell people where you’re from, the
person immediately hangs up the phone. Maybe they’re scared. But what should we do? I don’t have family,
I am alone here. Where should I go?” He does not leave his apartment at night, he remembers too vividly
that a few years ago in Kyiv, a countryman died from a dozen knife wounds. “All the man wanted to do was
buy bread!” He has a friend Mykhailo. “We are almost brothers. He is an extraordinary man, he has helped
me so much in life that I don’t know if I can ever repay him.” When Antonio had to be treated in different medical institutions for eight months due to back problems, Mykhailo talked to the doctors, brought
medicine and was at his friend’s bedside every day. During the day he trains an African football team, in
the evening he works in a fashionable restaurant and at night he dreams of an ambitious business plan – to
open a production center in Kyiv to support bands from Africa. When asked about how Ukrainians perceive
where he’s from he states: “Many people still believe that Africa is a jungle.”
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«Священик не дозволив
мені взяти просвору та
найгірше – я навіть не
зміг купити свічку. Всі
дивилися на мене з
ненавистю, тому що я
араб. Але не всі араби
мусульмани! У мене
було право перебувати
в церкві»

Пітер – християнин, член однієї з численних християнських спільнот у переважно мусульманському
Єгипті. Зараз він вивчає медицину у Вінниці. «Українські туристи часто відвідують курортні міста
Хургаду та Шарм-ель-Шейх, думаю, вони багато знають про країну фараонів». Коли у жовтні 2009
року Пітер вперше приїхав до України, він одразу пішов до церкви: «Священик не дозволив мені
взяти просвору та найгірше – я навіть не зміг купити свічку. Всі дивилися на мене з ненавистю,
тому що я араб. Але не всі араби мусульмани! У мене було право перебувати в церкві».
Питер – христианин, член одной их многочисленных христианский общин в преимущественно
исламском Египте. Сейчас он изучает медицину в Виннице. «Украинские туристы часто посещают
курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и наверно много знают о стране фараонов». Когда
в октябре 2009 года Питер впервые приехал в Украину, он сразу пошел в церковь: «Священник
не разрешил мне взять просвиру и, что хуже всего, – я даже не мог купить свечку. Все смотрели
на меня с ненавистью, потому что я араб. Но не все арабы – мусульмане! У меня было право
находиться в церкви».
Peter is a Christian, a member of one of numerous Christian groups in the predominately Muslim Egypt.
He now studies medicine in Vinnitsia. “Ukrainian tourists often visit the resort cities of Hurghada and
Sharm-el-Sheikh, so probably think they know a great deal about the country of the pharaohs”. When
Peter first arrived in Ukraine, in October 2009, he immediately went to church: “The Priests didn’t
allow me to take holy bread and the worst thing was – I couldn’t even buy a candle. Everyone looked at
me angrily because I’m an Arab. But not all Arabs are Muslims! I had every right to be there.”
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«Я вважаю Ізраїль
своїм домом, але моя
батьківщина тут, в
Україні»

Дмитро прискіпливо вивчає історію своєї родини. Він – п’яте покоління Куперманів, єврейської
родини, і народився в Україні. Купермани оселилися в Києві на початку минулого століття. «Я
обожнюю Київ. Ця земля – моя земля. Вона дає мені внутрішню силу: ці люди, вулиці, будівлі».
Дмитро дуже любить проводити екскурсії містом, відкривати його таємниці та історію: «Я
вважаю Ізраїль своїм домом, але моя батьківщина тут, в Україні». Одного разу він забув зняти
кіпу, коли вийшов з синагоги та пішов до супермаркету. У магазині незнайомий чоловік почав
залякувати Дмитра та обзивати «жидом». Однак знайомі того чоловіка зупинили його та
вибачилися перед Дмитром.
Дмитрий тщательно изучает историю своей семьи. Он – пятое поколение Куперманов,
еврейской семьи, и родился в Украине. Куперманы поселились в Киеве в начале прошлого
столетия. «Я обожаю Киев. Эта земля – моя земля. Она дает мне внутреннюю силу: эти люди,
улицы, здания». Дмитрий очень любит проводить экскурсии по городу, открывать его тайны
и историю: «Я считаю Израиль своим домом, но моя родина здесь, в Украине». Однажды он
забыл снять кипу, когда вышел из синагоги и зашел в супермаркет. В магазине незнакомый
парень начал пугать Дмитрия и обзывать «жидом». Но его друзья остановили его и извинились
перед Дмитрием.
Dmytro has painstakingly traced his family’s history. He is the 5th generation of the Koupermans, a
Jewish family, to be born in Ukraine. The Koupermans settled down in Kyiv at the beginning of the
last century. “I’m addicted to Kyiv. This land is my land. It gives me inner strength: its people, its
streets, its buildings.” Dmytro immensely enjoys conducting city tours in Kyiv; unveiling its secrets
and history. “Israel feels like home to me, but my only motherland is here, in Ukraine”. Once he forgot to take his kippa off when he left a synagogue and went to a 24 hour supermarket. In the shop
a man saw his kippa and threatened him, calling him a kike, but luckily the man’s friends reasoned
with him and apologized to Dmytro for his behaviour.
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Іраклій живе в Україні 20 років. «Я маю глибоке почуття духовної єдності з українським народом.
Ось чому мені хочеться пустити коріння у цій країні. Курдський та український народи мають схожу
ментальність. Вони доброзичливі, щедрі та вітають гостей з відкритим серцем. Вони люблять співати
та знають як розважитися». Іраклій – філолог, перекладач з англійської та арабської, викладає
арабську в Київській гімназії східних мов та хоче отримати диплом юриста.
Ираклий живет в Украине 20 лет. «У меня глубокое чувство единства с украинским народом.
Именно поэтому мне хочется пустить корни в этой стране. У курдского и украинского народов
схожая ментальность. Они добродушные, щедрые и встречают гостей с открытым сердцем. Они
любят петь и знают, как веселиться». Ираклий – филолог, переводчик с английского и арабского,
преподает арабский в Киевской гимназии восточных языков и хочет получить диплом юриста.
Iraklii (no photo) has been living in Ukraine for 20 years. “I have a deep sense of spiritual unity with the
Ukrainian people. That’s why I want to put down my roots in this country. Kurdish and Ukrainian people
have a similar mentality. They’re very hospitable, generous and welcome guests with open hearts. They
adore singing and know how to have fun”. Iraklii is a philologist, translator from English and Arabic, has
taught Arabic in Kyiv Gymnasium of Oriental Languages and wants to become a law professor.

«Мене звати Чисон. Мені 21 рік. Я народилася у Сеулі, столиці Південної Кореї. Я вирішила навчатися
в Україні, оскільки навчання в Кореї коштує набагато дорожче». Для мене це було складне рішення,
оскільки я нікого не знала в Україні, але я знайшла тут багато нових друзів. Життя в Сеулі зовсім не таке,
як у Києві. Наприклад, в Сеулі я можу гуляти де завгодно навіть опівночі і почуватися у безпеці. У Києві
ж є райони, де небезпечно ходити, коли темно. Не так давно я поверталася додому, йшла від метро до
гуртожитку, коли мені назустріч вийшли двоє хлопців і почали кричати «Гей, вузькоока... якого біса ти
тут робиш? Ви виходите заміж за наших чоловіків, а потім у нас діти змішаних рас». У мене виступили
сльози. Єдина причина, чому я приїхала в Україну – це навчання. Але в мене були і хороші історії,
пов’язані з Україною, як наприклад китайський фестиваль у Києві. Атмосфера була чудова, весела та
привітна, було багато людей зі східних країн та українців, усім було дуже весело разом»
Меня зовут Чисон. Мне 21 год. Я родилась в Сеуле, столице Южной Кореи. Я решила учиться в
Украине, потому что учеба в Корее стоит намного дороже. Для меня это было сложное решение, я не
знала в Украине никого, но я нашла много новых друзей. Жизнь в Сеуле очень отличается от жизни в
Киеве. Например, в Сеуле я могу гулять где угодно даже в полночь и чувствовать себя в безопасности.
В Киеве же есть районы, где опасно ходить, когда темно. Не так давно я шла от метро к своему
общежитию, когда мне навстречу вышли двое парней. Когда я прошла мимо них, они стали кричать
«Эй, узкоглазая… какого черта ты здесь делаешь? Вы выходите замуж за наших мужчин, а потом у нас
дети смешанных рас». У меня выступили слезы. Единственная причина, почему я приехала в Украину
– это учеба. Но у меня есть и хорошие моменты, связанные с Украиной, как например китайский
фестиваль в Киеве, где была хорошая, дружелюбная атмосфера, было много людей из восточных
стран и украинцев, и всем было весело вместе».
“My name is Jisun. I’m 21 years old. I was born in Seoul, the capital of South Korea. I decided to study in
Ukraine because university fees are much higher in Korea than in Ukraine. It was a tough decision for me
because I knew nobody in Ukraine, but I’ve made a lot of new friends here. Life in Seoul is not the same as
it is in Kyiv. For example, in Seoul I can walk around outside even after midnight feeling safe and secure.
There are some neighbourhoods in Kyiv where it’s not safe after dusk. Not long ago I was walking home
when I came across two men on my way from the subway station to the hostel. As I passed them they
shouted, “Hey slant-eye…what the hell are you doing here? You marry our men and we have mixed-race
children.” I was on the verge of tears. The only reason I came to Ukraine was get an education. But I’ve
also had some amazing experiences in Ukraine, like at the Chinese festival in Kyiv. The atmosphere there
was amazing, really joyful and welcoming. There were a lot of Asians and Ukrainians there, all having fun
and mixing together.”
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Анікі вірить, що те, що ти робиш для країни, набагато
важливіше за колір шкіри. Він має свій бізнес в
Україні вже 25 років. Його кампанія спеціалізується
на медичному обладнанні, виготовленні та
продажу сучасних будівельних матеріалів. Анікі
створив робочі місця для 30 українців. «Одного
разу журналісти приїхали до села, щоб зняти
фільм про мене. Вони почали розпитувати моїх
сусідів «Що ви про нього думаєте? Чи ви називаєте
його негром?» – запитували вони. «Він один з
нас, українців», – відповіли сусіди. Анікі завжди
одягає вишиванку, коли їде на Сорочинський
ярмарок, і його завжди оточують люди, які хочуть
з ним сфотографуватися або поспілкуватися з
українським африканцем. «Я люблю Україну. Це
моя друга батьківщина», – підсумовує Анікі.
Аники верит, что то, что ты делаешь для страны намного важнее, чем цвет кожи. Он ведет свой бизнес
в Украине уже 25 лет. Его кампания специализируется на медицинском оборудовании, изготовлении
и продаже современных строительных материалов. Аники создал рабочие места для 30 украинцев.
«Однажды журналисты приехали в село, чтобы снять фильм обо мне. Они начали расспрашивать
моих соседей «Что вы про него думаете? Вы его называете негром?», – спрашивали они. «Он один
из нас, украинцев», – отвечали соседи. Аники всегда надевает вышиванку, когда едет на Сорочинскую
ярмарку, и его всегда окружают люди, которые хотят с ним сфотографироваться или пообщаться с
украинским африканцем. «Я люблю Украину. Это моя вторая родина», – подытоживает Аники.
Aniki believes that the contribution you make to your home is more important than skin colour, and his
home is Ukraine. He has been running his own business in Ukraine for 25 years. His company specializes in
medical equipment and the manufacture and sale of modern building materials. Aniki provides 30 Ukrainians
with jobs. “Once journalists came to our village to shoot a TV documentary about my life story. They interviewed my neighbours. “What do you think of him? Do you call him a negro?” they asked. “He is one of us in
Ukraine!” the neighbours replied. He always wears a vyshyvanka (traditional Ukrainian embroidered shirt),
when he goes to Sorochyntsi Fair and is often crowded by people who would like to have a picture taken
with him or to talk to the African Ukrainian. “I love Ukraine. It’s my second homeland,” underscores Aniki.

З дитинства Мохамед з Лівії хотів навчитися керувати літаком. Після школи він вступив до Державної
льотної академії у Кіровограді. Він ніколи не забуде, як вперше підняв літак у небо: «З висоти я побачив
усю Україну – вона була така маленька, що я міг би покласти її собі на долоню. Мене переповнювали
почуття, які не можна описати словами – моя мрія здійснилася тут в Україні! У Кіровограді!»
С детства Мохамед из Ливии хотел научиться управлять самолетом. Окончив школу, он поступил в
Государственную летную академию в Кировограде. Он никогда не забудет, когда первый раз поднял
самолет в небо: «С высоты я увидел Украину – она была такая маленькая, что я бы мог положить ее себе
на ладонь. Меня переполняли чувства, которые нельзя описать словами – моя мечта осуществилась
здесь, в Украине! В Кировограде!»
Since childhood, Mohamed from Libya wanted to learn how to fly airplanes. So after school, he entered
Ukraine State Flight Academy in Kirovohrad. He will never forget the feeling of the first plane he piloted
lifting into the air: “From that height I saw all of Ukraine – it was so small that I felt I could fit it in the
palm of my hand. I experienced emotions that words can’t express – my dream came true here in Ukraine!
Here in Kirovohrad.”
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«Сім’я дуже важлива
для українців. Сім’я,
в якій я живу, така
рідна для мене. Моя
українська мама готує
мені деруни, борщ,
сир та вареники з
яблуками… Твоє життя
змінюється, коли їдеш
до іншої країни, де ти
ніколи не був. Мені
подобається моє життя
в Україні, хоча я сумую
за Америкою»

«Мені завжди хотілося відкривати нові куточки світу, зустрічати цікавих людей, наповнювати
своє життя новими враженнями та емоціями, ділитися власним досвідом та культурою з іншими
людьми». Адам, волонтер Корпусу миру, грає на саксофоні з 13 років. Його улюблена музика джаз.
Він привіз із собою інструмент зі США та хотів би зіграти разом з кимось з вінницьких музикантів,
але поки йому не випало такої нагоди. «Я п’ю джаз. Я їм джаз. Я дихаю джазом. Джаз у моїй душі», –
каже він із пристрастю. Одна з улюблених речей Адама в Україні, – це ставлення людей до родини:
«Сім’я дуже важлива для українців. Сім’я, в якій я живу, така рідна для мене. Моя українська мама
готує мені деруни, борщ, сир та вареники з яблуками… Твоє життя змінюється, коли їдеш до іншої
країни, де ти ніколи не був. Мені подобається моє життя в Україні, хоча я сумую за Америкою».
«Мне всегда хотелось открыть новые уголки мира, встретить интересных людей, наполнить
свою жизнь новыми впечатлениями и эмоциями, поделиться собственным опытом и культурой
с другими людьми». Адам, волонтер Корпуса мира, играет на саксофоне с 13 лет. Его любимая
музыка – джаз. Он привез з собой инструмент из США и хотел бы сыграть с кем-то из музыкантов
Винницы, но пока ему не представилась такая возможность. «Я пью джаз. Я ем джаз. Я дышу джазом.
Джаз в моей душе», – говорит он со страстью. Что больше всего нравится Адаму в Украине, это
отношение людей к семье: «Семья очень важна для украинцев. Семья в которой я живу, стала для
меня как родная. Моя украинская мама готовит мне деруны, борщ, творог, вареники с яблоками…
Твоя жизнь меняется когда ты едешь в другу страну, где никогда не был. Мне нравится моя жизнь в
Украине, хотя я скучаю по Америке».
“I have always strived to discover new places of natural beauty, meet interesting people, fill my life with
new impressions and emotions, share my experience and culture with other people.” Adam, a Peace Corps
volunteer, has been playing the saxophone since he was 13. His favourite music is jazz. He brought his
sax with him from the U.S. and would like to play with musicians from Vinnytsia, but has not had the opportunity yet. “I drink jazz. I eat jazz. I breathe jazz. Jazz is in my soul,” he says passionately. One of
the things Adam loves about Ukaine is the attitude of people towards family. “Family is very important
for Ukrainian people. The family I live with is so dear to me. My Ukrainian mother cooks me potato pancakes, borsch, curd and apple dumplings...Your life changes when you go to a country you’ve never been
to. I love my life here in Ukraine, but I also miss the U.S.”
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«В Україні я знайшов
друзів, які завжди
будуть на моєму боці.
Але я також часто
стикався з ксенофобією
та нетерпимістю – від
непривітних поглядів до
насилля»

Артем народився в Астані, столиці Казахстану. Він живе з батьком та мачухою в Україні чотири
роки. Після закінчення школи в Конотопі, Артем успішно склав іспити на історичний факультет
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Його знання та навички допомогли йому
вступити до престижного університету та отримати стипендію. Артем дуже компанійська людина,
тому, коли він залишав Казахстан, боявся, що в Україні до нього будуть ставитися як до чужинця:
«Я помилявся. В Україні я знайшов друзів, які завжди будуть на моєму боці. Але я також часто
стикався з ксенофобією та нетерпимістю – від непривітних поглядів до насилля».
Артем родился в Астане, столице Казахстана. Он живет с отцом и приемной матерью в Украине
уже четыре года. После окончания школы в Конотопе, Артем успешно сдал экзамены на
исторический факультет Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Его знания и
навыки помогли ему поступить в престижный университет и получить стипендию. Артем очень
коммуникабельный человек, поэтому когда он уезжал из Казахстана, опасался, что в Украине к
нему будут относиться как к чужому: «Я ошибался. В Украине я нашел друзей, которые всегда
будут на моей стороне. Но я также часто сталкивался с ксенофобией и нетерпимостью – от
неприветливых взглядов до насилия».
Artem was born in Astana, the capital of Kazakhstan. He has been living with his father and stepmother
in Ukraine for four years. After his graduation from high school in Konotop, Artem successfully passed
entrance exams and was admitted to the Faculty of History at Taras Shevchenko National University
in Kyiv. His knowledge and skills helped him to enter the prestigious university and win a scholarship.
Artem is a very sociable man, so before leaving Kazakhstan he was afraid everyone would treat him as
a stranger in Ukraine. “I was wrong. In Ukraine I have made friends who will always be there for me,
but I have also faced xenophobia and intolerance quite often – from dirty looks to attacks.”

15

«Велику роль у тому, що у мене
відсутні комплекси, зіграли
матуся і бабуся. Вони навчали
мене, що якщо одна людина
чимось відрізняється від інших – це
не мінус, а плюс»

Мері народилася в Одесі. Її батько родом з Конго, приїхав до Одеси у 1980-х роках навчатися в
Артилерійському училищі. Там він познайомився з майбутньою матір’ю Мері, хотів одружитися із
нею, але як військовий повинен був отримати на це дозвіл. Дозволу він не отримав і повернувся
на батьківщину, коли Мері було півтора року.
У три-чотири роки, коли діти починають усвідомлювати себе, порівнювати із іншими дітлахами,
Мері збагнула, що відрізняється від однолітків, з якими бавилася у дворі. «Мене інші діти частенько
запитували, чи є у мене батько. Мама навчила мене відповідати, що татусі є у кожної дитини», –
розповідає Мері. Важко було у школі, особливо у початкових класах. Мері запам’ятала випадок,
який трапився з нею у першому класі. У перший день занять вчителька ставила учнів по парах, щоб
вести до їдальні, і наказала дітям взятися за руки: з Мері ніхто не схотів іти поруч.
«Велику роль у тому, що у мене відсутні комплекси, зіграли матуся і бабуся. Вони навчали мене, що
якщо одна людина чимось відрізняється від інших – це не мінус, а плюс», – пригадує Мері. Однак
пізніше вона збагнула, що не всі так думають. Одного разу восьмирічна Мері разом із матусею
пішла за продуктами. Біля їдальні стояла велика черга таких, як і вони, малозабезпечених, які
прийшли з талонами. Один дід, який стояв у черзі за мамою дівчини, вирішив не пропускати її,
і коли жінка підійшла до віконця видачі, накинувся на неї із кулаками та погрозами. Він кричав,
що таким, як вона, «не місце у нашій країні». Він збив жінку з ніг на землю, продовжуючи бити її
та кривдити. Мері намагалася захистити матусю, але в неї, звісно, не вистачило на це сил. Але
ніхто не допоміг їм. Мері добре закінчила загальноосвітню школу, а музичну – з відзнакою. Вона
з дитинства щось вигадувала, складала казки, писала вірші. У 1995 році навіть стала переможцем
поетичного турніру, а зараз успішно працює журналістом.
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Мэри родилась в Одессе. Ее отец, уроженец Конго, приехал в Одессу в 1980-х годах получать
образование в Артиллерийском училище. Здесь он познакомился с будущей матерью Мэри,
хотел на ней жениться, но как военный должен был получить на это разрешение. Разрешения
он не получил и вернулся на родину, когда Мэри было полтора года. В три-четыре года,
когда дети начинают осознавать себя, сравнивать с другими людьми, девочка поняла, что
отличается от детей, с которыми играла во дворе. «Меня другие дети часто спрашивали,
есть ли у меня папа. Мама научила отвечать, что папы есть у всех», – рассказывает Мэри.
Сложно пришлось в школе, особенно в младших классах. Мэри запомнила один случай,
произошедший с ней в первом классе. В первый же день занятий учительница поставила
учеников по парам, чтобы повести в столовую, и сказала детям взяться за руки. С Мэри
никто не захотел идти. «Большую роль в том, что у меня сейчас нет комплексов, сыграло
воспитание, которое мне дали мама и бабушка. Они учили меня, что если человек чем-то
отличается от других – это не минус, а плюс», – рассказывает Мэри.
Позже она поняла, что не все так думают. Как-то восьмилетняя Мэри с мамой пошли за
продуктами. Возле столовой стояла большая очередь таких же, как они, малоимущих,
пришедших отоварить свои талоны. Один старик, стоявший в очереди за мамой девочки,
решил не пропускать ее. И, когда женщина подошла к окошку выдачи, набросился на нее с
кулаками и оскорблениями, кричал, что таким, как она, не место в нашей стране. Он сбил
женщину на землю и продолжал ее бить и оскорблять. Мэри попыталась защитить мать, но у
нее не хватило на это сил. Никто не заступился за них. Мэри окончила общеобразовательную
школу и с отличием – музыкальную. Она с детства что-то сочиняла, придумывала сказки,
писала стихи. В 1995 году даже стала победителем поэтического турнира, а сейчас успешно
работает журналистом.
Mary was born in Odesa. Her Congolese father came to Ukraine to study in the 1980s. He was a
student at the Artillery School where he met Mary’s mother. He wanted to marry her but as a
serviceman he had to obtain permission. No permission was granted and he was forced to return
to his native country when Mary was only one-and-a-half years old. At the age of three or four,
Mary realised that she was different from other children born the same year, with whom she
usually played. “Other kids often asked me whether I had a father. Mum taught me to answer
that every child has a father,” says Mary. It was difficult for her at school, especially in lower
grades. Mary still remembers her 1st grade experience. On the first day of school, the teacher
told the children to join hands: no one wanted to walk hand in hand with Mary. “My mum and
granny did a lot so that I wouldn’t have complexes. They taught me that it’s a good rather than
bad thing when people are different from each other.” However, she painfully realises that not
everyone feels this way. She vividly remembers one incident when her mother was buying food
and a man began shouting at her, saying there was “no place for people like her in Ukraine.” He
knocked her down and kept punching and insulting her. Mary tried to help her mother, but was
too small to defend her. No-one helped. Mary finished secondary school and graduated summa
cum laude from music school. Since childhood she has been writing stories and poetry. In 1995
she won a poetry competition and is now a successful journalist.
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«Я правозахисник. Я буду захищати людей,
поки моя совість та закон дозволять це робити.
Якщо людина невинна, я буду за неї боротися
незалежно від того, громадянин України вона
чи ні, платить вона мені чи ні. Але, як кажуть
у мене на Батьківщині, якщо навчаєш когось, то
знань від того менше не стає. Навпаки, якщо я
віддаю комусь частку своєї душі, можу комусь
допомогти своїми знаннями – це все повернеться
потім. Може хтось свого часу допоможе й моїй
дитині. Все пов’язано у цьому світі»

Ефтехар приїхав з Пакистану навчатися в Україну у 1986 році. «Я в боргу перед цією країною: тут я
знайшов дружину, сім’ю, кохання, отримав освіту. Тут у мене все гаразд. В Україні моя душа», – впевнений
Ефтехар. У 2009 році він заснував громадську організацію «Центр міжнародного правового захисту».
Хоча Центр створювався для надання юридичної допомоги іноземцям, особам без громадянства,
біженцям, але є серед клієнтів і громадяни України: «Я правозахисник. Я буду захищати людей, поки
моя совість та закон дозволять це робити. Якщо людина невинна, я буду за неї боротися незалежно від
того, громадянин України вона чи ні, платить вона мені чи ні. Але, як кажуть у мене на Батьківщині, якщо
навчаєш когось, то знань від того менше не стає. Навпаки, якщо я віддаю комусь частку своєї душі, можу
комусь допомогти своїми знаннями – це все повернеться потім. Може хтось свого часу допоможе й моїй
дитині. Все пов’язано у цьому світі». Мої настільні книги – Конституція України та Загальна декларація
прав людини. Я керуюся ними у своїй роботі».
Эфтехар приехал учиться в Украину в 1986 году из Пакистана. «Я в долгу перед этой страной. Я здесь
нашел жену, семью, любовь, получил образование. Моя душа здесь», – уверен Эфтехар. В 2009 году
Эфтехар открыл Центр международной правовой защиты, который помогает гражданам Украины,
иностранцам, лицам без гражданства, беженцам: «Я правозащитник. Я будут защищать людей, пока моя
совесть и закон позволяют делать это. Если человек невиновен, я буду за него бороться, независимо от
того, является он гражданином Украины или нет, платит он мне или нет. Как говорят у меня на родине:
если вы передаете знание, его не станет меньше. Наоборот, если я отдаю частицу своей души, могу
кому-то помочь своими знаниями – это потом вернется. Может быть в свое время моему ребенку кто-то
поможет. Все взаимосвязано в этом мире. Мои настольные книги – Конституция Украины и Всеобщая
декларация прав человека. Я руководствуюсь ими в работе».
Eftekhar came to study in Ukraine in 1986 from Pakistan. “I owe this country. Here I found my wife, my
family, my love. I graduated here. I am at home here. My heart belongs to Ukraine.” In 2009 he founded the
“Centre for International Legal Protection”, a civil society organisation which provides legal assistance to
foreign citizens, stateless persons and refugees. It also has citizens of Ukraine amongst its clients. “I am a
human rights defender. I will defend the rights of people for as long as my conscience and the law sanction
me to do so. If a person is innocent, I will fight for that person, regardless of whether he or she is a citizen
of Ukraine or not, regardless of whether he or she can pay me or not. As people say in my native land, “by
teaching someone, you do not lose your own knowledge.” On the contrary, if I give someone a part of me, if my
knowledge and experience helps someone make his or her life better, it will pay off later. Perhaps someone
will help my child one day. All things are interrelated in this world. My desk companions are the Constitution
of Ukraine and Universal Declaration of Human Rights. They guide me in my life and work.”
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Тринадцять років тому Гаяне підкорилась рішенню чоловіка залишити уражену тривалою кризою
Вірменію. Вона, чоловік і двоє дітей відправилися в далекий Крим будувати нове життя. Першим
враженням Гаяне від України було здивування сонячною погодою і теплом щедрого сонця. Але
не все було таким привітним, як погода. Однієї ночі у віконце кіоску, в якому вона працювала,
постукали. Коли вона відкрила його, то побачила спрямоване на неї чорне дуло пістолета, яке
потім ще довго переслідувало її у снах. Іншого разу, коли Гаяне відмовилася дати в борг горілки,
розлючений «покупець» пообіцяв підірвати кіоск. І практично виконав свою обіцянку: облив кіоск
якоюсь горючою рідиною, запалив сірник і знову став вимагати горілку і... печиво. Але все ж не ці
випадки були важливими в житті Гаяне. І навіть не те, що її родина розкололася, і вона сама ростила
двох дітей. Саме в Україні здійснилась її дитяча мрія – співати для людей, і багато пісень, не тільки
вірменських, але й українських, зазвучали її голосом. Зараз, озирнувшись і осмисливши пережите,
Гаяне Торосян, співачка, заслужений діяч культури України, з посмішкою каже: «Чесно кажучи, я вже
відчуваю себе українкою і не уявляю себе у Вірменії».
Тринадцать лет назад Гаяне покорилась решению мужа уехать из Армении в связи с затяжным
кризисом. Она, муж и двое детей отправились в далекий Крым строить новую жизнь. Первым
впечатлением Гаяне от Украины было удивление солнечной погодой и теплом, которое щедро
дарило солнце. Но не все было таким приветливым, как погода. Однажды ночью в киоск, где она
работала, постучали. Открыв, она увидела направленное на нее черное дуло пистолета, которое
еще долго преследовало ее в снах. В другой раз, когда Гаяне отказалась продать водку в долг,
разъяренный «покупатель» пообещал подорвать киоск. Он практически выполнил свою угрозу:
облил киоск какой-то горючей смесью, зажег зажигалку и снов стал требовать водку и… печенье.
Но все же это не самые важные моменты в жизни Гаяне. И даже не то, что ее семья распалась, и она
сама растила двоих детей. Именно в Украине сбылась ее детская мечта – петь для людей. Много
песен, не только армянских, но и украинских, зазвучали ее голосом. Сейчас, обернувшись и осознав
пережитое, Гаяне Торосян, певица, заслуженный деятель культуры Украины, с улыбкой говорит:
«Честно говоря, я уже чувствую себя украинкой и не представляю себя в Армении».
Thirteen years ago Gayane accepted her husband’s decision to leave crisis-stricken Armenia. Together
with her husband and two children she set out for Crimea to build a new life. Their new homeland,
however, turned out not to be as welcoming as the weather. One night, while she was on duty in the kiosk
where she worked, she heard a knock on the window. She opened it and saw a black gun pointed at her.
This haunted her in her sleep for a long time afterwards. Another time, Gayane refused to give vodka
on credit to a man who then threatened to blow up the kiosk. In fact, he was very close to keeping his
promise, as he returned minutes later, poured flammable liquid over the kiosk and set it on fire, all the
while demanding vodka… and biscuits. These incidents, however, are not the things by which she has
defined her life. Neither is the fact that she had to leave her relatives in Armenia and raise her family
in a foreign and alien land. In fact, it is in Ukraine that she has realized the dream of her life, to be a
professional singer. Now Ukrainian and Armenian songs alike have been touched by her melodic voice.
Looking back at the things that have gone by, Gayane, a songstress and Honoured Artist of Ukraine says
with a smile, “Frankly speaking, I feel Ukrainian and can’t imagine myself in Armenia.”
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...На квітучій
українській землі
26-річний юнак
вперше сам збирав
полуницю і зривав
з дерева соковиті
вишні...

Фотожурналіст Дюваль Райлі з Мейпл-Гроув (штат Мінесота) майже нічого не знав про Україну до
приїзду сюди волонтером Корпусу миру. Перед дорогою його мати невпинно повторювала: «Там
радіація». Почуття сум’яття і страху почало розсіюватися вже на шляху до України. Він дивився у
вікно поїзда і посміхався: повз пролітали села, міста – у них було щось схоже на його батьківщину.
На квітучій українській землі 26-річний юнак вперше сам збирав полуницю і зривав з дерева
соковиті вишні, сам полов грядки і тільки тут зрозумів, що людина може самостійно виростити
овочі та фрукти і приготувати з них смачні страви. На велосипеді, з наплічником, Дюваль їздить
містами Криму і фотографує людей, підприємства, будівлі, вулиці. У вільний час волонтер викладає
фотожурналістику місцевим школярам.
Фотожурналист Дюваль Райли из Мейпл-Гроув (штат Миннесота) почти ничего не знал об Украине
до приезда сюда волонтером Корпуса Мира. Перед отъездом его мать постоянно повторяла: «Там
радиация». Чувство сумятицы и страха стало рассеиваться уже на пути в Украину. Он смотрел в окно
поезда и улыбался: рядом пролетали села, города – в них было что-то похожее на его родину. На
цветущей украинской земле 26-летний юноша впервые сам собирал клубнику и срывал сочные
черешни, сам полол грядки и только тут понял, что человек самостоятельно может вырастить овощи
и фрукты и приготовить из них вкусные блюда. На велосипеде, с рюкзаком за плечами, Дюваль
ездит по городам Крыма и фотографирует людей, предприятия, здания, улицы. В свободное время
волонтер преподает фото-журналистику местным школьникам.
Duval, a photojournalist from Maple Grove (Minnesota, United States), knew hardly anything about
Ukraine until he came here as a Peace Corps volunteer. His mother was worried and kept telling him
“There’s radiation there!” His doubts and fears began to fade away as soon as he set foot on Ukrainian
soil. He was looking out the window of a train and smiling at villages and towns that resembled his home
country. Here, on the fruitful Ukrainian soil, for the first time in his life he picked strawberries and
juicy cherries, weeded vegetable patches and understood fully that a man himself, with his own hands,
can grow fruit and vegetables to live from. With a rucksack on his back Duval cycles from town to town in
Cimea, taking pictures of everything: people, buildings and streets. In his spare time, the young volunteer
teaches photojournalism to local schoolchildren.
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Жужуна, голова Одеського обласного культурного товариства ромів «Циганське слово», – корінна
одеситка. За її словами, ромам сьогодні потрібна не лише допомога, але й захист: «У нашому
суспільстві ставлення до ромів часто негативне. Сьогодні одеські роми задіяні у всіх сферах життя.
Є серед них вчені, лікарі, викладачі. Але багато хто з них приховує своє коріння через негативне
ставлення до ромів у суспільстві». Жужуна не уявляє собі, як вона може покинути рідну Одесу:
«Поїхати з України назавжди я не зможу – це моя земля».
Жужуна, председатель Одесского областного культурного общества ромов «Цыганское слово», –
коренная одесситка. По ее словам, ромам сегодня нужна не только помощь, но и защита: «В нашем
обществе к представителям этой национальности отношение негативное. Сегодня одесские ромы
задействованы во всех сферах жизни. Среди них есть ученые, врачи, преподаватели. Но многие
скрывают свою национальность – из-за негативного отношения общества к ним». Жужуна не
представляет себе, как она может покинуть Одессу: «Уехать из Украины навсегда я не смогу. Это
моя земля…».
Zhuzhuna is a native Odesian and the Head of the Odesa Regional Roma Cultural Society “Word of the
Roma”. “Roma people need not only help, but also protection. In our society the attitude towards Roma
people is mostly negative. In Odesa, Roma people are represented in all spheres of life. There are Roma
scientists, doctors, teachers… However, many of them disguise their roots due to the negative attitude
towards the Roma population.” Zhuzhuna can not imagine moving away: “I will not leave Ukraine – it is my
native land.”

19-річна Джеміле – туркменська студентка Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця:
«Тут так цікаво вчитися. Передусім хірургія. Ми нещодавно були на розтині. Купа позитивних емоцій.
Ми думали, що нам буде погано. А насправді було цікаво». Джеміле навчається вже третій рік і захоплена
навчанням по самі вуха. Але в неї також є час на спілкування з друзями з Узбекистану та Азербайджану, є й
хороша українська подруга. І хоча їй подобається навчання у Києві та є друзі, Джеміле сумує за рідними, за
братом, який навчається також на медичному факультеті у Білорусі.
19-летняя Джемиле – туркменская студентка Национального медицинского университета
им. А.А. Богомольца: «Тут так интересно учиться. Прежде всего хирургия. Мы недавно были на вскрытии.
Много позитивных эмоций. Все были уверены, что нам будет плохо, а на самом деле было интересно».
Джемиле учится уже третий год и по уши погружена в учебу. Но у нее также есть время на общение с
друзьями из Узбекистана и Азербайджана, есть хорошая украинская подруга. И хотя ей нравится учеба
в Киеве и есть друзья, Джемиле скучает по родным, по брату, который также учится на медицинском
факультете в Беларуси.
19 year old Dzhemile from Turkmenistan is a student at Bohomolets National Medical University. “It’s very
interesting to study here, especially surgery. We participated in a post mortem examination recently. Initially
we expected to feel sick, but it was actually really interesting.” Dzhemile is a third year student and is absolutely
immersed in her studies. However, she makes time for socializing and is friends with students from Uzbekistan
and Azerbaijan and one of her close friends is a Ukrainian girl. Even though she enjoys studying in Kyiv and has
friends here, she still misses her relatives and her brother who is now a medical student in Belarus.
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58-річний Валерій Сухомлинов вільно говорить українською, народився і виріс безпосередньо в Україні.
«Роми часто стикаються з упередженням та рідко зустрічають шанобливе ставлення», – каже він. Його
предки походять із Балкан, Болгарії та півночі Греції. Близькі родичі Валерія живуть у Середній Азії.
Валерій живе під Києвом, має власну ділянку, де вирощує сільськогосподарську продукцію: «Мені тут
непогано, бо я маю землю. Я ніколи не чекав на державну пенсію чи зарплату. Відколи Україна стала
незалежною, я працюю виключно сам на себе».
58-летний Валерий Сухомлинов свободно говорит по-украински, родился и вырос в Украине. «Ромы
часто сталкиваются с предубеждениями и редко встречают уважительное отношение», – говорит он.
Его предки родом с Балкан, из Болгарии и Северной Греции. Близкие родственники живут в Средней
Азии. Валерий живет под Киевом, у него есть собственный огород, на котором он выращивает
сельскохозяйственную продукцию: «Мне здесь неплохо, потому что у меня есть земля. Я никогда
не ждал государственной пенсии или зарплаты. С тех пор как Украина стала независимой, я работаю
исключительно сам на себя».
Fifty-eight year old Valerii Sukhomlynov is fluent in Ukrainian, he was born and grew up here. “Roma people
have faced prejudice for a long time and have rarely received benevolent treatment,” Valerii said. His
ancestors lived in the Balkans, Bulgaria and Northern Greece and some of his close relatives now live in
Central Asia. Valerii lives near Kyiv and cultivates plants: “It’s good here, as I have land of my own. I’ve
never relied on state benefits. Since the moment when Ukraine became independent, I have been working
for myself.”
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«Дорослі часто мають упередження, які
перешкоджають спілкуванню людей різних
національностей. Іноді їм важко пояснити,
чому вони не можуть знайти спільну мову з
тим, хто належить до інших культур та народів»

Сходження Ельзари на Говерлу було символічним, оскільки наступного року вона здолала ще одну
вершину, якою була «Києво-Могилянська академія», центр української духовності. Для дівчини це
було особливо важливо, оскільки вона виросла у російськомовному Криму: «Я вивчала українську за
власним бажанням і вперше заговорила нею у 2006 році у дитячому таборі «Джерела толерантності»,
який приймав того року багато школярів зі Львова». Ельзара – кримська татарка, чиї батьки повернулися
до Криму з Узбекистану, куди їх депортували за часів радянського Союзу. «Ми повернулися в Крим
у 1996 році, мені було лише два роки. Я народилася в Ташкенті, але моя батьківщина – Україна,
Крим», – каже Ельзара. Дівчина обожнює працювати з дітьми: «Дорослі часто мають упередження,
які перешкоджають спілкуванню людей різних національностей. Іноді їм важко пояснити, чому вони
не можуть знайти спільну мову з тим, хто належить до інших культур та народів». Ельзара згадує
неприємний випадок, що стався з нею та братом у сімферопольському автобусі: «У жінки витягнули
мобільний телефон та гаманець з сумочки. Вона почала показувати на мене та брата, називаючи нас
«циганами» та звинувачувати у крадіжці. Нам нічого не залишалося, як вийти з автобуса».
Восхождение Эльзары на Говерлу было символическим, поскольку в следующем году она покорила
еще одну вершину, которой была «Киево-Могилянская академия», центр украинской духовности.
Для девушки это было особенно важно, поскольку она выросла в русскоязычном Крыму: «Я учила
украинский по собственному желанию и впервые заговорила в 2006 году в детском лагере «Истоки
толерантности», который тогда принимал много школьников из Львова». Эльзара – крымская татарка,
чьи родители вернулись в Крым из Узбекистана, куда их депортировали во времена Советского
Союза. «Мы вернулись в Крым в 1996 году, когда мне было всего два года. Я родилась в Ташкенте,
но моя родина – Украина, Крым», – говорит Эльзара. Девушка обожает работать с детьми: «У взрослых
часто бывают предубеждения, которые мешают общению с людьми разных национальностей.
Иногда им сложно объяснить, почему они не могут найти общий язык с теми, кто принадлежит к
другой культуре или народу». Эльзара вспоминает неприятный случай, произошедший с ней и ее
братом в симферопольском автобусе: «У женщины из сумочки вытащили мобильный телефон и
кошелек. Она стала показывать на меня и брата, называя нас «цыганами» и обвиняя в краже. Нам
ничего не оставалось, как выйти из автобуса».
Elzara’s ascent up Hoverla was symbolic, since the following year she conquered another “peak”, which
was Kyiv-Mohyla Academy, “the centre of the Ukrainian spirit”. This had special value for Elzara as she
grew up speaking Russian in Crimea. “Thus, I was learning Ukrainian under my own steam and spoke it
for the first time in 2006 at the “Sources of Tolerance” children’s camp, which that year had a lot of
schoolchildren from Lviv.” Elzara is a Crimean Tatar whose parents returned to Crimea from Uzbekistan,
where they had been deported during the Soviet Union. “We returned to Crimea in 1996, I was only two
years old then. Although I was born in Tashkent, my motherland is Ukraine, in particular Crimea. I adore
working with kids,” says Elzara enthusiastically. “Adults often have preconceptions and biases which
can hinder communication between people of different nationalities. Sometimes they find it difficult
to explain why they’re unable to find a common language with those who belong to other cultures and
nations.” Elzara recalls a bus ride she and her brother once had in Simferopol: “A woman had her purse
and mobile phone stolen from her handbag. She started picking on me and my brother, calling us gypsies
and accusing us of stealing them. We had nothing left to do but get off the bus.”
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Хао-Юй народився у китайському місті Шанхай. Йому 21 рік і він студент Київського національного
університету ім.Т.Г. Шевченка. Йому дуже подобається вивчати українську мову. Звичайно потрібен
час, щоби призвичаїтися до іншої культури та традицій: «Наприклад, китайці при зустрічі просто
вітаються, – розповідає Хао-Юй. – А тут прийнято потискати один одному руки. Або, наприклад,
метро: у Китаї, якщо ти хочеш зайняти вільне місце у вагоні, а не стояти, то ти змушений буквально
прориватися крізь тих, хто виходить. У київському метрополітені такої тисняви немає».
Хао-Юй родился в китайском городе Шанхай. Ему 21 год и он студент Киевского национального
университета им.Т.Г.Шевченко. Ему очень нравится изучать украинский язык. Конечно, нужно
время, чтобы привыкнуть к другой культуре и традициям «Например, китайцы при встрече просто
здороваются, – рассказывает Хао-Юй. – А тут принято пожимать руки. Или взять метро: в Китае,
если ты хочешь занять свободное место в вагоне, а не стоять, ты вынужден буквально прорываться
сквозь тех, кто выходит. В киевском метро такой толкотни нет».
Hao Yu was born in Shanghai, China. He is 21 years old and studies at Taras Shevchenko National
University of Kyiv. He enjoys studying Ukrainian language immensely. It took him some time to adjust to
a foreign culture and accept his new reality. “For example, in China people greet each other with a nod
or a bow. But in Ukraine people shake hands. Also, let’s take passenger behaviour in the subway. In China
you have to push your way through the flow of disembarking passengers in order take an available seat
in a subway car. The Kyiv Metro is not so crowded.”
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«Я не шкодую, що
приїхав навчатися саме
сюди, я пишаюсь, що
я студент українського
медичного вузу.

«Я люблю борщ. От був у різних країнах, куштував різні страви, а борщ люблю найбільше». Джорджу
30 років, він приїхав до України з Нігерії, і уже п’ятий рік навчається у Національному медичному
університеті ім. О.О. Богомольця. Він має певні претензії до роботи правоохоронних органів та їхнього
ставлення до представників етнічних спільнот. Але на запитання, чому вирішив навчатися саме тут,
відповідає: «Я не шкодую, що приїхав навчатися саме сюди, я пишаюсь, що я студент українського
медичного вузу. Найвідоміші лікарі Нігерії ще за часів СРСР вчились у вищих навчальних закладах
України. У мене був вибір – Петербург, Орадеа в Румунії та Україна. Я вибрав університет Богомольця,
тому що він найкращий, це відомий у Нігерії заклад. Коли я виїжджаю на міжнародні конференції,
завжди одягаю українську вишиванку і розповідаю усім про Україну і про мій університет, я радий,
що можу прорекламувати свій університет і Україну в різних країнах».
«Я люблю борщ. Был в разных странах, пробовал разные блюда, но борщ люблю больше всего».
Джорджу 30 лет, он приехал в Украину из Нигерии, и уже пятый год учится в медицинском
университете им. А.А. Богомольца. У него есть ряд претензий к работе правоохранительных органов
и их отношению к представителям этнических групп. Но на вопрос, почему он все же решил учиться
именно здесь, Джордж отвечает: «Я не жалею, что приехал именно сюда, я горжусь, что я студент
украинского медицинского университета. В Нигерии самые известные врачи учились еще во времена
СССР в университетах Украины. У меня был выбор – Петербург, Орадеа в Румынии и Украина. Я
выбрал университет Богомольца, потому что это лучшее и известное в Нигерии заведение. Когда я
еду на международную конференцию, всегда надеваю украинскую вышиванку и рассказываю всем
про Украину и про мой университет. Я рад, что могу прорекламировать свой университет и Украину
в разных странах».
“I like borsch. I was in many countries, tried different dishes but borsch is my absolute favourite.”
George is 30 years old and comes from Nigeria. He is now a 5th year student at Bohomolets National
Medical University. He has some grievances directed toward law enforcement officials in Ukraine and
their treatment of ethnic minority communities, but when asked why he chose to study here he replied,
“I don’t regret my choice, I’m proud to be a student of a Ukrainian medical school. The most well known
Nigerian health care professionals got their education in the former USSR. I had several options to
choose from – St. Petersburg, Oradea in Romania and Ukraine. I selected Bohomolets University as it is
the best and it is well known in Nigeria. When I participate in international conferences I always wear
my traditional Ukrainian folk shirt and tell others about Ukraine and about my university. I am glad to be
able to promote Ukraine and the university in different countries.”
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30-річна Нафіса з Пакистану твердо впевнена, що хоче залишитися й бути щасливою в Україні.
Вона приїхала два роки тому до свого чоловіка, який живе тут вже близько десяти років. Тут їй
добре, бо вона поруч із коханою людиною. Проте за час перебування в Україні Нафіса відчула
й гіркоту від неприємних ситуацій: «Якось я прогулювалася парком, коли до мене підійшла
жінка похилого віку й сказала: «Навіщо ти носиш хустку?! Зніми її!» Тиха й доброзичлива
Нафіса від такої грубості знітилася й засумувала. Проте загалом українки й українці видаються
їй привітним й доброзичливими.
30-летняя Нафиса из Пакистана твердо уверена, что хочет остаться и быть счастливой в
Украине. Она приехала два года назад к своему мужу, который живет тут уже около десяти
лет. Ей здесь хорошо, она рядом с любимым человеком. Хотя за время пребывания в Украине у
Нафисы появилась горечь от неприятных ситуаций: «Как-то я прогуливалась по парку, ко мне
подошла женщина пожилого возраста и сказала: «Ты зачем носишь платок?! Сними его!» Тихая
и добродушная Нафиса от такой грубости смутилась и расстроилась. Но в целом украинки и
украинцы кажутся ей приветливыми и доброжелательными.
30 year old Nafisa from Pakistan wants to settle in Ukraine and feels she can be happy here.
She arrived two years ago to join her husband who had already been working in Ukraine for ten
years as a businessman. She’s delighted to be reunited with the man she loves. However, while
staying in Ukraine, Nafisa has had some traumatic encounters as well. “Once in a park, an old woman
approached me and aggressively said “Why do you wear that headscarf?! Take it off!” Nafisa was
very upset but has not let that affect her general view of Ukrainian people who she says are
friendly and hospitable.

«Якщо мені доведеться поїхати на батьківщину, найбільше я сумуватиму за українською
мовою». Юн Чжу приїхала з Південної Кореї близько п’яти років тому. Зараз вона чудово
спілкується українською мовою, хоча продовжує її покращувати, навчаючись у Національному
університеті «Києво-Могилянська академія» на першому курсі магістратури з політології.
Завдяки майже досконалому володінню українською мовою, у Юн Чжу була нагода долучитися
до роботи з послом Кореї в Україні, це було для неї великою честю. Вона також говорить, що
українці приємно здивовані, коли чують її українську.
«Если мне придётся поехать на родину, больше всего я буду скучать по украинскому языку».
Юн Чжу приехала из Южной Кореи пять лет назад. Сейчас она прекрасно общается на
украинском, хотя продолжает его совершенствовать, учась в Национальном университете
«Киево-Могилянская академия» на первом курсе магистратуры по специальности
политология. Благодаря практически совершенному владению украинским, у Юн Чжу была
возможность поработать с послом Кореи в Украине, что было для нее большой честью. Она
также говорит, что украинцы приятно удивлены, когда слышат ее украинскую речь.
“If I return to Korea I would miss the Ukrainian language above all.” Yun Czu came to Ukraine from
the South Korea five-and-a-half years ago. She communicates fluently in Ukrainian, continues to
polish her language skills and is in the first year of a Political Studies Masters course at the
National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. As Yun Czu’s Ukrainian language skills are almost
perfect she recently had the opportunity to interpret for the Korean Ambassador to Ukraine
for which she was greatly honoured. She also says that Ukrainians are pleasantly surprised when
they hear her talk.
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