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Тези виступу на Форумі з проблем національних меншин 
Ради ООН з прав людини 

 
14-а сесія 

Четвер, 2 грудня – п’ятниця, 3 грудня 2021 року 

У світі, охопленому гібридними формами воєн та конфліктів, наше 

традиційне розуміння та класифікація агресії відносно національних 

меншин та супутніх конфліктів вимагає переосмислення. 

Сьогодні Росія, з її столітнім досвідом реалізації етноцидів та геноцидів, 

перетворилася на глобального лідера та новатора у справі 

впровадження гібридних методів винищення етнічних, релігійних та 

ЛГБТK спільнот.  

Чисельно українська національна спільнота у Російській Федерації є 

найбільшою етнічною групою, що зазнає утисків у цій країні. Така 

ситуація спостерігається, як мінімум, від часів демократичної 

Помаранчевої революції 2004 року у сусідній з Росією Україні. 

Відповідно до офіційних російських переписів населення, між 2002 та 

2010 роками у цій країні “зникло" 35% або понад 1 мільйон етнічних 

українців – від 2 942 961 до 1 927 988 осіб. 

Цей процес різко прискорився від 2010 року. Протягом останніх 15 

років, із жахливо наростаючим темпом, російська влада займалася 

систематичною ліквідацією українських організацій у різних регіонах 

Росії, тим самим позбавляючи українську громаду інституційних та 

організаційних рамок існування, а також будь-яких можливостей  
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вивчати рідну мову або практикувати рідну культуру. На додачу, 

російський уряд остаточно ізолював українську меншину Росії від 

світової української громади оголосивши, згідно російських законів, 

Світовий Конґрес Українців так званою “небажаною організацією". 

Формулювання російського законодавства виписуються таким чином, 

щоб обмежити права людини української громади через законодавчі 

заборони для організованого українського життя. У 2010 році 

російська влада ліквідувала Федеральну національнокультурну 

автономію українців Росії, а у 2012 році заборонила Об’єднання 

українців Росії – дві основні організації, що координували життя 

українців в Росії та діяли від початку 1990-х рр. На додачу, у 2017 році 

російська влада також ліквідувала Бібліотеку української літератури у 

Москві – єдину подібну культурну інституцію у своєму роді, яка 

слугувала культурним потребам чисельної української громади міста 

Москва.  

Лідерів української громади залякують, погрожуючи звільненнями з 

роботи, а їхнім дітям – загрозою лишитися без освіти. На окупованих 

та нині контрольованих Росією територіях України, а саме на Донбасі 

та у Криму, представники української та кримськотатарської громад 

страждають від більш традиційних форм насилля: позасудових 

розправ, зникнень, незаконних арештів, тортур та демонстративних 

судових розправ. 
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Хто саме є архітектором цієї політики методичного етноциду 

українського населення у Росії стало очевидним 12 липня цього року. 

Саме цього дня Президент Російської Федерації Путін опублікував свій 

сумнозвісний трактат “Про історичну єдність росіян та українців", в 

якому не лише заперечив історичне право України на власну державну 

самостійність, а й заперечив саме існування української національної 

ідентичності, заявивши, що усі українці насправді є росіянами.  

Минулого місяця українці по всьому світі згадували мільйони загиблих 

під час Голодомору-геноциду, вчиненого супроти українців, протягом 

якого мільйони були вбиті голодом у самому серці європейської 

житниці. Сьогодні Європа знову є місцем, де реалізується масштабний 

план етноциду. Усі дії Путіна спрямовані на досягнення того самого 

результату: винищення однієї з найбільших у світі національних 

меншин – українців Російської Федерації. 

Ми звертаємось до ООН з вимогою вжити дій, щоб зупинити цей 

етноцид, спрямований на винищення мільйонів українців. 
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