2-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
«Реінтеграція на Донбасі - поліпшення гуманітарної
ситуації і зміцнення контактів між людьми в регіоні
конфлікту»
13 листопада 2019
Київ, «Президент готель», вул. Госпітальна 12
13 листопада в Києві в Президент готелі (вул Госпітальна 12) платформа CivilM+ організує міжнародну конференцію «Реінтеграція на Донбасі - поліпшення гуманітарної ситуації і зміцнення контактів між людьми в регіоні конфлікту». Дипломати, представники громадянського суспільства, місцеві і міжнародні експерти обговорять питання інтеграції населення, що живе під важким тягарем триваючого конфлікту. Українські та іноземні експерти в ході панельних і групових дискусій розглянуть особливості державної
політики в сфері реінтеграції і роботу громадянського суспільства в цій сфері, досвід подолання інших конфліктів і миротворчі зусилля в європейському регіоні і можливість застосування цього досвіду в українському контексті
Метою Форуму є створення сильної мережі інституційних, політичних і громадських акторів, що працюють у сфері врегулювання конфлікту, щоб:
•
•
•
•
•
•

•

зробити зріз актуального стану справ в регіоні конфлікту (проблеми та виклики),
синхронізувати знання і уявлення про заходи, які вживаються різними акторами для поліпшення гуманітарної ситуації,
проаналізувати зроблену роботу (заходи, що вживаються, та відповідальність),
обмінятися досвідом роботи в контексті даного та інших конфліктів,
виробити комплексне бачення процесу реконструкції та розвитку регіону,
охопленого конфліктом,
розробити дорожню карту реінтеграції регіону конфлікту з фокусом на охоплене ним населення для осіб, що беруть участь в прийнятті рішень, розвинути відкритість інститутів влади до підтримки і запровадження конкретних кроків, направлених на відновлення та покращення умов життя людей в
регіоні,
привернути міжнародну увагу до наслідків конфлікту і ситуації людей в регіоні конфлікту.
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ВІТАЛЬНА КАВА ТА РЕЄСТРАЦІЯ
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Врегулювання конфлікту на Донбасі та соціальна реінтеграція в умовах триваючих збройних сутичок: проблеми та задачі
Дмитро Лубінець, голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин
Марек Сафін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні
Анка Фельдхузен, Надзвичайний та повноважний посол ФРН
Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ / СivilM + Київ

13: 0014: 30

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ - I
Формулювання питання про реінтеграцію
Метою даної сесії є сформувати загальне робоче визначення реінтеграції для подальшого обговорення і виділити існуючі розбіжності в питанні про реінтеграцію між зацікавленими сторонами, оскільки вони пеперешкоджають спільним діям. Які основні
проблеми та стратегічні цілі реінтеграції в українському контексті? Які протиріччя бачення і підходів серед акторів можуть перешкодити процесу? Які кроки та рішення
можуть створити міцне підґрунтя для успішної реінтеграції в майбутньому?
1. Які політики вроваджує Уряд для сприяння реінтеграції постраждалого від конфлікту населення? Які основні проблеми виникають на цьому шляху? Які
найближчі плани Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України?
Артем Саліхов, радник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (Київ, Україна)
2. Спираючись на досвід врегулювання конфліктів в інших контекстах і взаємодії з
Україною, які кроки порадив би ЄС здійснити в Україні, щоб сприяти реінтеграції
населення?
Матті Маасікас, посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні (узгоджується)
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3. Які основні уроки можна отримати з досвіду реінтеграції в інших конфліктних
регіонах, і як цей досвід може бути застосований, враховуючи український контекст
Бранка Шесто, експертка з політичних питань та прав людини (Загреб, Хорватія)
4. «Російський фактор» - які наслідки впливу Росії на врегулювання конфліктів на
пострадянському просторі і за його межами варто врахувати, обговорюючи процеси реінтеграції в Україні?
Олександр Морозов, науковий співробітник Карлового Університету, співдиректор
Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Чехія, Прага)
5. Різні точки зору на реінтеграцію - Діалоговий підхід та перехідне правосуддя
Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку УГСПЛ, (Україна, Київ)
Модерація: Андрій Куліков, Громадське радіо, Україна
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ПЕРЕРВА НА КАВУ
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ - II - Перспективи реінтеграції
Панельні дискусії в невеликих групах, спрямованих на створення всеосяжної карти
завдань, повноважень, відповідальності і взаємозв'язків між акторами та структурами.
Ризики і перспективи, обговорювані під час дискучій будуть також представлені в матеріалах конференції
1. Національна політика реінтеграції в Україні
Які основні припущення і підходи мають бути включені в державну політику, щоб
сприяти реінтеграції населення?
Антон Кориневич, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, член Комісії з правової реформи, голова Робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Україна, Київ)
Валерій Новіков, голова правління Луганського обласного правозахисного центру
«Альтернатива», член Координаційної ради CivilM+ (Україна, Київ)
Тетяна Дурнєва, виконавчий директор «Громадський холдінг «ГРУПА ВПЛИВУ»
(Україна, Київ)

2. Міжнародні механізми підтримки
Якою мірою засоби і способи міжнародної підтримки і співпраці щодо вирішення
конфлікту в Україні відповідають потребам і очікуванням в Україні?
Олексій Макеєв, Директор політичного департаменту Міністерства закордонних
справ України (Україна, Київ)
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Ульріх Бранденбург, координатор економічної підгрупи в Тристоронній Контактній
Групі (Німеччина)

Петер Вагнер, Керівник групи підтримки України в Європейській комісії (Брюсель,
Бельгія)
Етьєн де Понсен, посол Франції в Україні (Україна, Київ)
Олександра Матвійчук, Центр громадянських свобод, Україна, член CivilM+
(Україна, Київ)

Олексій Гарань, науковий директор, Фонд «Демократичні ініціативи» ім Ілька Кучеріва
3. Людський вимір
Що необхідно враховувати, щоб відновити довіру суспільства і згуртованість як основу для успішної реінтеграції в регіоні конфлікту?
Ірина Степанова, гуманітарна місія «Проліска», (Словянськ, Україна)
Пєр Хазан, міжнародний експерт з перехідного правосуддя, (Женева, Швейцарія)
Ноель Калхун, Заступниця Представника УВКБ ООН в Україні (Україна, Київ)
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Підведення підсумків та обговорення результатів в невеликих панелях

18: 1518:30

ПЕРЕРВА НА КАВУ
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ - III
Поліпшення гуманітарної ситуації в сірій зоні в якості основи для реінтеграції та
стійкого миру в регіоні конфлікту
Аналізуючи реалії 4 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, ця панель ставить перед собою завдання підготувати огляд важливих питань і стратегічне бачення економічного та соціального відновлення регіону конфлікту
Метод акваріум (Fish-bowl)
Представники місцевої влади та громадянського суспільства представляють ситуацію
на місцях
1. Актуальні питання: Які існують механізми управління проблемами?
2. Проблеми: Що робиться і має бути зроблено?
3. Оперативний рівень: хто актори змін і які в них повноваження, підходи та
взаємозалежності?
Модерація: Андрій Куліков, Громадське радіо, Україна
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Обговорення з запрошеними представниками українських і міжнародних організацій,
міжнародним громадянським суспільством
Предстапвники міст, що знаходяться поблизу лінії розмежування:
Михайло Шевченко, заступник голови ВЦА Станиця-Луганська, Україна
Наталія Журбенко, громадська діячка, Станиця-Луганська, Україна
Марина Данилкіна, громадська діячка, Золоте, Україна
Євгенія Васильєва, громадська діячка, Авдіївка, Україна
Віра Хоменко, громадська діячка, Авдіївка, Україна
Володимир Єлець, ГО Твоє нове місто, Торецьк, Україна
Експерти:
Костянтин Реуцький, Восток-SOS, Київ, Україна
Катарина Квiн-Джадж, International Crisis Group, директор (Київ, Україна)
Ентоні Форман, Peaceful Change Initiative, (Лондон, Великобританія)
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CivilM+ – незалежна міжнародна платформа громадянського суспільства, місією
якої є активне сприяння об’єднанню громадських організацій та інших ініціатив з
відновлення окремих районів Донецької і Луганської областей як мирних, інтегрованих і розвинених регіонів в складі демократичної України та єдиного Європейського простору, за активної участі місцевого населення і людей, які залишили регіон
через конфлікт. Детальніше про платформу та її учаснииків на сайті civilmplus.org

DRA є неприбутковою неурядовою організацією, яка працює в Німеччині з 1992 з
метою підтримки демократичного розвитку Росії, України, Білорусі через співпрацю з НУО, незалежними медіа та програми міжсекторального співробітництва. DRA організує програми молодіжних обмінів у сфері політичної освіти, демократії та активного громадянства. Також DRA підтримує волонтерський рух у східній та західній Європі. Впродовж останніх років в Україні ми реалізуємо проекти
з моніторингу прав людини в зоні конфлікту, а також вибудовуємо діалог з громадянським суспільством, підтримуючи експертні дискусії на такі важливі теми як,
зокрема, перехідне правосуддя. Детальніше про DRA e.V. www.austausch.org
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