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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Сліди Російської Федерації у підбурюванні французьких
протестів
З 17 листопада, водії у Франції протестують проти подорожчання палива в
країні.
Акції
проводять
яскраво
жовтих
світловідбивних
жилетах,
протестувальники блокують рух на дорогах. Організатори заявляють про те, що
готові протестувати доти, поки не буде змін. Деякі хочуть зустрітися з
президентом Франції Еммануелем Макроном. В уряді Франції вже заявили про те,
що не відмовляться від фіскальної політики і політики щодо захисту
навколишнього середовища. Вони передбачають збільшення акцизу на паливо, у
тому числі дизельне, для стимулювання переходу на екологічно чисті автомобілі.
З 1 січня 2019 року акциз на бензин у Франції зросте на 6,5%, на ДП – на 2,9%.1
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на рішучій налаштованос
ті припинити протиправні масові акції так званих «жовтих жилетів», які вже
протестують проти підвищення цін на бензин. Про це французький лідер заявив у
зв'язку із загостренням ситуації та зростанням кількості жертв безладів,
повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції. «Те, що відбувається з
суботи у Реюньйоні, є серйозним. Ми застосували необхідні засоби і будемо їх
продовжувати. Наші військові будуть мобілізовані для відновлення громадського
порядку. Ми рішуче непорушні, адже те, що відбувається, є неприйнятним», заявив президент Франції. Слід відзначити, що Макрон згадав саме заморську
територію Реюньйон, оскільки там заворушення є найбільш жорсткими, внаслідок
чого поранень зазнали 30 правоохоронців.2
Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер звинуватив у сутичках
між протестувальниками та поліцією, які сталися поблизу Єлисейського палацу,
лідера ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Про це
повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP. За словами Кастанера,
правоохоронці зіткнулися з групою агресивних протестувальників, які
відреагували на заклик Ле Пен штурмувати державні установи. Зазначається, що
сама Ле Пен подібні звинувачення відкидає, та заявила, що ніколи не закликала
до насильства. За її словами, французька влада намагається скинути на неї всю
1

https://dt.ua/WORLD/kilkist-zagiblih-u-protestah-u-franciyi-zrosla-294764_.html

2https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2585603-protesti-u-francii-makron-hoce-zaluciti-armiu-proti-
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відповідальність. Крім того, Катнастер додав, що у суботу, 24 листопада, на
протести проти підвищення цін на пальне по всій Франції вийшли майже 23 тис.
осіб, порівняно з 124 тис. минулої суботи.3
В той же час, Координатор "Інформаційного опору" народний депутат
України Дмитро Тимчук також переконаний у причетності Росії до радикалізації
акцій протесту проти підвищення цін на паливо у Франції. Про це йдеться в його
пості на сторінці в Facebook.
За словами Тимчука, протестувальники, одягнені в люмінесцентні жилети,
спочатку блокували дороги і вулиці по всій Франції, але в певний момент мирний
протест був радикалізований: зіткнення відбулися на Єлисейських полях у Парижі
після спроби протестувальників прорватися крізь поліцейський кордон. Поліція
застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти демонстрантів. При цьому
російські пропагандистські ЗМІ розповідають про "бунтівний Париж, в якому
ситуація вийшла з-під контролю, і про швидку загибель П'ятої республіки на чолі
з Еммануелем Макроном". Паралельно проросійські і російські блогери в
соцмережах нагнітають ситуацію, проголошуючи про безперервні сутички,
загибелі "мирних протестантів" і вже фактично розгорнутий "Майдан" на
Єлисейських полях, зазначив експерт. "У той же час, в Міністерстві внутрішніх
справ Франції відповідальність за масові заворушення і радикалізацію мирного
протесту покладають на ультраправих на чолі з подругою Путіна Марін Ле Пен,
яка дуже любить будувати свою "політичну діяльність" на грошовій підтримці
Кремля і в його інтересах", - підкреслив координатор ІС. За його словами, тут
немає нічого дивного, адже ні для кого не секрет: ультраправі, також як і
ультраліві організації - це улюблений гібридний інструмент Кремля в Європі, на
який Москва не шкодує грошей навіть на шкоду російським пенсіонерам."Нічого
дивного немає і у використанні і ребрендингу Кремлем Марі Ле Пен вже на хвилі
соціального невдоволення", пов'язаного з економічними аспектами. Кремлю все
більше хочеться похитнути позиції Макрона як одного з послідовних
прихильників російських санкцій і більш масштабного протистояння гібридній
загрозі в Європі, що виходить від Росії", - переконаний експерт.
Він нагадав, що раніше Москва намагалася просунути у владу Марі Ле Пен і
правих у Європі на антиемігрантській хвилі, спровокованій діями Путіна і Башара
Асада у Сирії та терактами "ІДІЛ" що прокотилися від Парижа до Берліна, за
якими, за словами Тимчука, маячила тінь Кремля. "Так що європейцям явно
варто остаточно прокинутися і зрозуміти, що Москва не зупиниться вона і далі буде намагатися розколювати єдність ЄС і розхитувати
ситуацію в кожній окремій країні зсередини", - вважає координатор ІС. На
його думку, французьким правоохоронцям варто було б звернути особливу увагу
на групи в соцмережах, які "розганяли" радикалізацію протесту."Можна бути на
100% впевненим, що вони знайдуть російський слід, як це було в США, Каталонії і
тієї ж Франції раніше. А також варто спробувати пошукати в натовпах радикально
налаштованих французьких протестувальників різних "Петрових і Боширових" з
відомою адресою приписки в РФ", - додав Тимчук.4
Звичайно, можна з впевненістю стверджувати, що для Російської
Федерації вигідна така нестабільність у Франції, яка дає нагоду
російській пропаганді використовувати невдоволення людей,
насамперед задля того, щоб підбурити народ Франції до переобрання
3

https://www.rbc.ua/ukr/news/vlasti-frantsii-obvinili-le-pen-besporyadkah-1543080308.html

4https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2587043-u-radikalizacii-protestiv-u-francii-e-rosijskij-slid-

timcuk.html
4 of 19

INTERNATIONAL WEEKLY # 21 (15.11.2018 — 30.11.2018)

чинної влади у Франції і сподіватись на те, що новий президент буде
проросійським, адже для Росії надзвичайно важливо мати за
союзника потужну державу, яка б проводила політику вигідну для
самої РФ. З огляду на масштабність протестів для чинного Президента Франції
Еммануеля Макрона ця проблема вимагає невідкладного прийняття рішень,
передусім це пошук активного діалогу з народом та ефективна боротьба з
російською дезінформацією.
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Інші події в ЄС
Іспанія вітає протокол щодо Гібралтару в Brexit-угоді, але від
претензій не відступить
15.11.2018

Іспанія вітає включення протоколу про Гібралтар до проекту угоди про
вихід Великої Британії з ЄС.
Про це заявив іспанський молодший міністр закордонних у справах ЄС Луїс
Марко Аґіріано, пише Reuters.
За його словами, Мадрид сподівається, що Brexit-угоду підтримає
британський парламент. Угода позитивно вплине на робітників та мешканців на
невеликому перешийку на південному узбережжі Іспанії, сказав Аґіріано.
Водночас він додав, що Іспанія не відмовилася від будь-яких своїх претензій
на Гібралтар і також наголосив на відсутності угоди щодо аеропорту перешийка.
Протокол про Гібралтар призначений для регулювання статусу британської
заморської території на півдні Іспанії на час перехідного періоду після виходу
Британії з ЄС.
Гібралтар має вийти з ЄС разом з Британією, хоча 96% населення території
проголосували за те, щоб лишитися в блоці на референдумі 2016 року. Гібралтар
прагне зберегти вільний рух людей через кордон з Іспанією.
Європейська правда

У Швеції - нова спроба сформувати уряд на тлі погіршення
економічного прогнозу

15.11.2018

Лідер шведських центристів Енні Лоуф оголосила, що хоче провести
переговори з іншими партійними лідерами щодо формування уряду, а лідер
Соціал-демократичної партії у парламенті заявив, що відкритий до цієї ідеї.
Про це пише The Local.
Парламент також має намір обговорити бюджет у четвер. Міністерство
фінансів погодилося з опозиційним Альянсом та лівими партіями щодо певних
положень бюджету, який продовжуватиме політику минулого року без будь-яких
нових важливих пропозицій. У Поміркованій партії, яка є членом Альянсу,
заявили, що вимагатимуть внесення змін до проекту бюджету.
Адміністрація виконувача обов'язків прем'єр-міністра Стефана Льовена
опублікувала прогнози, які передбачають більш високий рівень безробіття та
більш повільні темпи економічного зростання Швеції наступного року, ніж
зазначалося попередньо, пише Bloomberg.
Країна опинилася в політичному глухому куті через посилення
ультраправих "Шведських демократів" на виборах 9 вересня. Їхній успіх не дав
жодному традиційному блоку у парламенті отримати більшість голосів.
"Шведські
демократи" вимагають
гарантій
насамперед
щодо
імміграційної політики для будь-якої участі в уряді. Вони мають 69 з
349 мандатів у Риксдагу.
У Швеції уряд меншості може бути владою, доки більшість законодавців не
проголосує проти нього. Партії мають максимум чотири спроби сформувати уряд,
а у випадку невдачі повинні провести нові вибори протягом трьох місяців.
Парламент Швеції через два місяці після виборів не підтримав перше висунення в
прем'єри в середу, 14 листопада.
Європейська правда
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В Естонії – урядова криза через суперечки щодо міграційного
пакту ООН

16.11.2018

У п'ятницю, 16 листопада, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас визнав
наявність кризи в правлячій коаліції.
Про це повідомляє Postimees.
"Вчорашнє обговорення в уряді і сьогоднішня вимога голови Соціалдемократичної партії показують, що по працездатності коаліції завдано
серйозного удару", - заявив Ратас.
Незадовго до того голова Соціал-демократичної партії Євгеній Осиновський
закликав Ратаса звільнити з посади міністра юстиції Урмаса Рейнсалу, який є
членом партії "Вітчизна".
Конфлікт, що спалахнув в коаліції, викликаний протистоянням між соціалдемократами і "Вітчизною" з питання підтримки рамкового міграційного пакту
ООН. Під тиском "Вітчизни" уряд у четвер ввечері відмовився підтримувати
договір.
"Я завжди підкреслював, що роль прем'єр-міністра - підтримувати
працездатність уряду, завжди захищати інтереси держави і народу, берегти і
підвищувати нашу репутацію на міжнародному рівні. Я і сьогодні керуюся цим
принципом", - заявив Ратас.
"Я скликав екстрене засідання правління Центристської партії на 17 годин
сьогодні ввечері для обговорення ситуації. Я вважаю, що мій обов'язок і завдання забезпечувати внутрішньодержавну стабільність і працездатність уряду незалежно
від того, що через три місяці пройдуть вибори", - наголосив прем'єр-міністр.
Через кризу в уряді глава МЗС Естонії Свен Міксер навіть скасував свій
візит до Канади.
Європейська правда

Іспанія висунула умову своєї підтримки угоди про Brexit
19.11.2018

Іспанія заявила, що підтримає угоду про Brexit лише за умови окремих
переговорів щодо Гібралтару.
Про це заявив глава мЗС Іспанії Жозеп Боррель, повідомляє El Mundo.
"Ми хочемо дати чіткі пояснення щодо інтерпретації тексту угоди, що
переговори між Сполученим Королівством і Європейським союзом не стосуються
Гібралтару" - сказав він.
"Майбутні переговори щодо Гібралтару – це окремі переговори" - наголосив
він.
За словами міністра, доки це питання не прояснять, подальший прогрес і
питанні Brexit – неможливий.
При цьому в Іспанії уникають говорити про можливе блокування чи
ветування угоди.
Рада ЄС у загальних справах 27 країн, що залишаються в блоці, в понеділок
підтримала з боку Євросоюзу проект угоди про умови виходу Британії з
об'єднання. На 25 листопада запланований позачерговий саміт лідерів 27 держав
ЄС з цього питання.
Європейська правда

Німеччина зупинила експорт зброї до Саудівської Аравії

19.11.2018

Поставка німецької зброї Ер Ріяду зупиняється повністю: уключаючи те
озброєння, про експорт якого було домовлено раніше.
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Уряд Німеччини повністю зупиняє експорт зброї до Саудівської Аравії у
зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві
королівства в Стамбулі. Про це в понеділок, 19 листопада, заявили в Міністерстві
економіки ФРН, повідомляє Spiegel Online.
Зокрема, у міністерстві зазначили, що поставка зброї зупиняється повністю:
уключаючи те озброєння, про експорт якого було домовлено раніше.
Відомо, що до сих пір уряд Німеччини тільки утримувався від нових
дозволів на експорт озброєння, а також оголосив про перевірку реалізації вже
виданих дозволів.
За словами представника міністерства, уряд співпрацює з власниками
діючих індивідуальних ліцензій за таким принципом, що зараз експорт з
Німеччини в Саудівську Аравію зупинений.
Скільки часу діятиме заборона на експорт озброєння, поки невідомо.
Німецький уряд заявив, що хотів би підштовхнути до аналогічного кроку інші
країни ЄС, але поки безуспішно.
Раніше Німеччина заявила про заборону 18 громадянам Саудівської Аравії,
імовірно, замішаним у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, в'їзду в країну.
Перед цим Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну
США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з
убивством Хашоггі.
Корреспондент.net

У Болгарії призначили нового віце-прем’єра після місяця
протестів
21.11.2018

Маріяну Ніколову призначили заступником прем'єр-міністра Болгарії. Вона
замінила Валерія Сімеонова, який пішов у відставку після тижнів вуличних акцій
протесту матерів дітей з особливими потребами.
Про це пише Reuters.
Сімеонов - один з лідерів альянсу націоналістичних партій "Об'єднаних
патріотів", які разом з партією ГЕРБ складають коаліційний уряд.
Опозиційні соціалісти та партія болгарських турків "Демократи за
відповідальність, свободу і толерантність" проголосували проти призначення Ніко
лової і закликали провести дострокові вибори на тлі спонтанних вуличних акцій
протесту проти корупції, високих цін на пальне та низьких стандартів життя, які
часто виникають у найбіднішій країні Європейського Союзу, йдеться у матеріалі.
Призначення Ніколової не підтримала одна з трьох партій, які утворюють
блок "Об'єднані патріоти", що підкреслює напруженість в рамках альянсу, що
забезпечує парламентську більшість прем'єру Бойко Борисову.
Відставки Сімеонова вимагали матері дітей з особливими потребами. Він
вибачився після того, як назвав їх "крикливими жінками", які використовують
своїх "нібито хворих дітей" для досягнення власної вигоди (жінки домагалися
закріплення у законодавстві нового типу інвалідності).
Європейська правда

21.11.2018

Меркель підтримала міграційний пакт ООН

Канцлер Німеччини Анґела Меркель підтримала міграційний пакт ООН,
який розкритикували багато країн. Канцлер сказала, що документ є правильною
відповіддю на міграційну кризу, яку, за її словами, можна вирішити тільки
спільними міжнародними зусиллями.
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Меркель нагадала, що на даний час у світі налічується майже 70 мільйонів
біженців, половина з яких – діти. Всі ці люди так чи інакше намагаються
врятуватися від більш ніж 200 зафіксованих конфліктів, додала вона.
«Є люди, які кажуть, що можуть вирішувати все самі і не повинні думати
про когось іншого, це націоналізм у найчистішому вигляді», – цитує виступ
Меркель у Бундестазі 21 листопада агенція Reuters.
Серед тих, хто не згоден з представленим в ООН проектом, виявилася
Австралія. Влада цієї країни вирішила, що міжнародна угода вирішує проблему
мігрантів менш ефективно, ніж це робить австралійська програма прийому
переселенців.
Разом з Австралією міграційний пакт відмовилися підписати США, Австрія,
Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Польща і Чехія. Решта членів ООН, куди входять 193
країни, схвалили цей документ.
«Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію» мають
офіційно підписати в грудні на засіданні ООН. Документ містить кілька десятків
положень, які не мають обов’язкової сили. Один із заходів, які вважають
суперечливими, – видача біженцям особистих документів у разі їх відсутності.
Подібні методи практикувалися в останні роки в Німеччині і стали об’єктом
критики з боку противників міграційної політики Меркель.
Радіо Свобода

Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року - Макрон
27.11.2018

Франція зупинить 14 ядерних реакторів до 2035 року в рамках національної
екологічної програми переходу на відновлювальні джерела енергії.
Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон під час
презентацією екологічної стратегії, повідомляє Le Figaro.
Макрон у своїй промові виклав плани про скорочення частки ядерної
енергії в енергетичному комплексі до 2050 року.
"Мені хотілося б зробити це вже в 2025 році. Ми перебуваємо на курсі 50%,
але ми намагаємося встановити крайній термін до 2050 року. У 2035 році буде
зупинено 14 реакторів на 900 мегават", - сказав Макрон.
Серед закритих атомних станцій буде і АЕС Фессенхайм неподалік кордону
із Німеччиною. Це – найстаріша діюча атомна станція Франції, яка працює з 1977
року. Її планують закрити влітку 2020-го.
За словами Макрона, ще 4-6 реакторів зупинять до 2030 року. Проте
останнє зобов'язання залежить від розвитку "ринків електроенергії та
електричних систем" сусідніх із Францією країн, зазначив президент.
Макрон має на меті також максимально позбавити Францію від
використання викопного палива, ця ініціатива передбачає, зокрема, і підвищення
акцизів на пальне, щоб стимулювати придбання екологічно чистих транспортних
засобів.
Підвищення акцизів минулого тижня спричинило масштабні протести по
всій Франції, в яких взяли участь понад 300 тисяч людей.
Європейська правда
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Що передбачає новий проект Кримської резолюції ООН?
Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, схвалив
оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим і Севастополі, Україна». За проект резолюції проголосували 67
країн. Проти проголосували 26 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді,
Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан,
М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія,
Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве. “Резолюція ГА ООН
містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля. Щоденна
боротьба за їхнє звільнення триває. Міжнародна відповідальність за агресію,
окупацію, порушення прав людини неминуча. Вдячний державам-членам ООН за
незмінну солідарність з Україною”, - написав Петро Порошенко у своєму Тwitter.
“Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких
підтримує демократичний цивілізований світ”, - додав Клімкін.
19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН остаточно схвалила
попередню таку резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь (Україна)». Тоді 70 країн підтримали документ, 26
виступили проти, 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія,
Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.5
У тексті резолюції зазначається, що із моменту окупації півострова от вже 4
роки поспіль російська влада застосовує тортури для отримання неправдивих
свідчень для політично-вмотивованих справ. У документі також прописано
необхідність негайного звільнення українських бранців Кремля, зокрема – Олега
Сенцова, Володимира Балуха та кримського татарина Емір-Усейна Куку. За
рішенням більшості країн ООН, від Москви вимагають припинити будь-які утиски
прав людини щодо тих, хто проживає у Криму. Російську Федерацію закликають
скасувати закони щодо примусової депортації, виселення та конфіскації майна
кримців. А також вимагають надати доступ журналістам та правозахисникам для
безперешкодного відслідковування ситуації з правами людини на півострові.6
https://day.kyiv.ua/uk/news/161118-komitet-genasambleyi-oon-shvalyv-proekt-rezolyuciyi-shchodokrymu
6 https://www.5.ua/polityka/naisylnishyi-dokument-shchodo-prav-liudyny-komitet-ha-oon-ukhvalyvonovlenyi-proekt-krymskoi-rezoliutsii-181281.html
5
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Якщо аналізувати витяг з нового проекту резолюції щодо Криму, то можна
виокремити кілька цікавих моментів. По-перше, вкотре зазначено, що Крим – це
Україна, але в цій частині важливо те, що документ містить заклик до
міжнародних інституцій називати цю територію «Автономна республіка Крим, яка
тимчасово окупована Російською Федерацією». В майбутньому це унеможливлює
випадки, коли якась міжнародна інституція всупереч позиції більшості країн
зазначає протилежне. Цілком ймовірно, що ця резолюція, як і планується, буде
проголосована в грудні, і стане маркером для країн, який допоможе їм зрозуміти,
як саме себе поводити у цьому питанні.
Безумовно, були й ті, хто голосував проти даної резолюції раніше. Тут слід
виокремити позицію Білорусі. Оскільки нещодавно президент України був у
Білорусі, після цього нам багато розповідали про те, що ця країна є
неупередженою і цілком може стати посередником між Україною і Росією, а також
брати участь і в миротворчій місії, і в перемовинах тощо. Ми ж побачили, якою
насправді «неупередженою» є Білорусь – вона жодного разу не голосувала за
принципово важливі для України рішення, а також у березні 2014 року під час ГА
ООН вона голосувала проти територіальної цілісності нашої країни. Тому слід
пам’ятати, що посмішки і обійми Лукашенка не є вибаченням за його справжню
поведінку, тому не варто особливо на них звертати увагу. Вже давно потрібно
зрозуміти, що Білорусь є воєннім союзником Росії і тому в російськоукраїнській війні вона виступає на боці російського агресора, Від так,
вона поряд з агресором має нести відповідальність за агресію скоєною
Росією, В українських справах Мінськ намагається відігравати роль
«троянського коня», вдаючи із себе «миротворця» і «посередника»,
підігруючи при цьому Росії.
По-друге, важливо, що в проекті нової резолюції з’явилося декілька
прізвищ українських бранців, політичних в’язнів. Це посилює тиск на Росію в
питанні звільнення заручників.
По-третє, в Резолюції засуджується окупація Криму як така, а
також середньовічна поведінка Росії, яка, захопивши чужу
територію, конвертує підданих у підданих своєї юрисдикції. Ми
чудово пам’ятаємо, що після того, як Крим був захоплений Росією, були створені
такі умови, що унеможливлювали збереження українського громадянства жителів
Криму, тобто фактично жителям півострова було нав’язано російське
громадянство. А, крім того, документ засуджує залучення жителів Криму до
військових операцій.
По-четверте, наголошується на неприпустимості заміщення
населення Криму. Так, наприклад, дослідження Фонду «Майдан закордонних
справ» доводять, що у Севастополі більшою мірою, дещо меншою – в інших
містах, відбувається заміщення місцевого населення Криму людьми, що
приїжджають на півострів з континентальної частини Російської Федерації. За
підрахунками, це вже близько 170 тисяч осіб – ця цифра більша, ніж озвучував
постпред при ООН Єльченко, оскільки враховувано не лише офіційні дані РФ, але
й опосередковані дані. Наприклад, кількість житла, яке будується для
окупаційних органів, обсяги іпотеки, які даються військовослужбовцям і
адміністраторам окупантів тощо, а також враховується інформація від наших
співгромадян у Криму, які розповідають, наскільки завантажені школи, дитсадки
та інші інституції, що дозволяє побачити реальну кількість громадян. Отже, нова
резолюція ООН буде важливою для фіксації усіх цих злочинів Росії та відповідно
здійснювати тиск на неї. Також документ має зобов’язати генерального секретаря
ООН створити певну систему контролю над її виконанням. І згодом можна буде
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намагатися використовувати систему ООН для того, щоб тиснути на РФ,
використовуючи оонівську бюрократію. 7
Безсумнівно, що резолюція «Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим і Севастополі, Україна» буде затверджена на загальному
голосування в Генасамблеї ООН, яке очікується в грудні. Тим не менш, практична
реалізація документу викликає серйозні занепокоєння, зважаючи на те, що
подібні резолюції щодо Криму були ухвалювалені раніше, а Російська
Федерація так і не виконала жодних умов резолюцій попередніх
років. Тому постають питання про ефективність таких резолюцій та чи зможе
нова резолюція сприяти на вирішення проблеми з правами людини в Криму, адже
ситуація все більше погіршується.

https://www.unian.ua/politics/10341936-chim-vazhliva-nova-rezolyuciya-genasambleji-oon-shchodokrimu.html
7
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Двосторонні відносини
Японія
Президент України отримав особисте послання від Прем’єрміністра Японії

16.11.2018

Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від
Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у
боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами.
Японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні
важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.
«Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її
зусилля на шляху реформ», - зазначено у листі.
Прем’єр-міністр Японії вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії
суверенітету та територіальної цілісності України.
Інтернет-представництво Президента України

Канада
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив
робочий візит до Канади

17.11.2018

17-18 листопада 2018 року Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін здійснив робочий візит до Канади, у ході якого взяв участь у
Галіфакському міжнародному безпековому форумі.
В рамках форуму Павло Клімкін виступив на панельній дискусії,
наголосивши на важливості об’єднання зусиль демократичного світу з метою
протидії російській агресії проти України.
Міністр також провів та низку двосторонніх зустрічей — Міністром
національної оборони Канади Харджитом Сайджаном, Першим заступником
Міністра закордонних справ Канади Іаном Шугартом, членами канадського
парламенту, Заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемеллер.
У центрі уваги зустрічей була подальша підтримка Канадою суверенітету та
територіальної цілісності України, посилення санкційного тиску на РФ, військове
та оборонне співробітництво, взаємодія в рамках міжнародних організацій.
Також Міністр закордонних справ провів України зустріч з двопартійною
делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джин Шахін.
Павло Клімкін подякував сенаторам за ухвалення резолюції з нагоди 85-х
роковин Голодомору в Україні, яка увійшла в історію як перше рішення Сенату
США про визнання трагедії 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та довкола нашої
держави. Павло Клімкін звернув увагу американських сенаторів на продовження
зухвалих порушень Російською Федерацією Мінських домовленостей, зокрема на
прикладі недотримання режиму припинення вогню. Міністр також акцентував на
діях РФ з мілітаризації Криму, численних утисках окупаційною владою
представників українського та кримськотатарського населення, ескалації
російською стороною безпекової напруги в Азовському морі.
Керівник
українського
зовнішньополітичного
відомства
закликав
американських законодавців і надалі зберігати підтримку Української держави та
вживати подальших кроків з посилення санкційного тиску на РФ.
Міністерство закордонних справ України
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Велика Британія
Україна і Британія домовилися про посилення співпраці для
протидії агресії РФ
21.11.2018

Україна і Британія домовилися про посилення військово-технічної
співпраці, навчання українських військових і спільну протидію гібридним
загрозам та загрозам у кіберпросторі.
Про це йдеться у спільній заяві міністерств оборони Британії і України,
опублікованій на сайті британського уряду за результатами зустрічі очільників
відомств.
Як зазначається, сторони під час зустрічі наголосили, що російська агресія
проти України є прямою загрозою євроатлантичній безпеці і викликом існуючій
системі міжнародних відносин. У цьому контексті у заяві згадано постійні
порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками, посилену
військову присутність РФ біля кордонів України, дестабілізуючі дії РФ в
Азовському морі.
"Британія і Україна погодилися поглибити співпрацю для протидії
російській агресії, зловмисній активності та зловживанням правовою системою в
Україні, Британії та будь-де" - йдеться у заяві.
"Міністерство оборони Великої Британії підкреслює повну і безумовну
підтримку суверенітету України, її незалежності і територіальної цілісності, а
також запевняє у підтримці євроатлантичних прагнень України" - заявили у
британському уряді.
Британія і Україна також домовилися про покращення співпраці у сферах
кібербезпеки, розвідки, протидії гібридним загрозам. Британія також висловила
намір посилити військове дипломатичне представництво в Україні.
"Сторони
погодились
активізувати
співпрацю
за
наступними
пріоритетними напрямками: збільшення присутності Великої Британії в рамках
проекту Op Orbital, посилення здатностей ЗС України на морі і в
повітрі, підтримка зміни якості та змісту військової освіти в Україні за допомогою
консультативної допомоги британських експертів; посилення військовотехнічного співробітництва; сприяння розвитку військової інфраструктури" йдеться у заяві.
Європейська правда

Австрія
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив
робочий візит до Республіки Австрія

21.11.2018

20 - 21 листопада 2018 року Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін на запрошення Глави австрійського Уряду перебував з коротким робочим
візитом у Республіці Австрія.
У ході візиту Міністр провів зустріч з Федеральним канцлером Австрії
Себастьяном Курцом, під час якої були обговорені питання політики Євросоюзу
щодо РФ внаслідок російської агресії проти України, а також двосторонніх
українсько-австрійських відносин у контексті майбутнього проведення Року
української культури в Австрії.
Під час зустрічі з Віденським Архиєпископом Кардиналом Крістофом
Шьонборном Міністр поінформував Главу Католицької церкви Австрії про
ситуацію в Україні напередодні надання автокефалії та створення Єдиної Помісної
Православної церкви. Сторони обговорили також питання вшанування пам’яті
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Кардинала Інніцера, за ініціативи якого у 1933 р. у Відні був створений
"Міжконфесійний і міжнародний комітет допомоги територіям Радянського
Союзу, що постраждали від голоду".
В рамках програми візиту до Відня Міністр закордонних справ України взяв
участь у міжнародній конференції високого рівня з питань протидії антисемітизму
і антисіонізму, де виступив під час панельної дискусії, та у спільній вечері з
представниками світових єврейських організацій.
Міністерство закордонних справ України

Молдова
Україна і Молдова відзначають прогрес у виконанні
«Дорожньої карти» співробітництва

26.11.2018

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп взяв участь 24 листопада
у жалобних заходах в Україні з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933
років. Відбулася зустріч Глав Урядів України і Республіки Молдова Володимира
Гройсмана та Павла Філіпа.
Україна і Молдова добре рухаються по «Дорожній карті» у прикордонному
співробітництві, обговорюють нові інфраструктурні ініціативи і планують довести
взаємний товарообіг до 1 млрд дол. вже за підсумками цього року. Про це йшлося
під час зустрічі.
Володимир Гройсман подякував Павлу Філіпу за високу увагу до історії
України, особливо її трагічних періодів. За його словами, такі кроки сприяють
взаєморозумінню, взаємній повазі і забезпечують відкритість та конструктив у
відносинах між країнами.
Під час розмови глави урядів відзначили, що заплановані спільні заходи
між Україною та Молдовою виконуються. Так, запроваджено спільний контроль
на міжнародному пункті пропуску «Кучурган – Первомайськ», готуються до цієї
процедури ще два контрольні пункти. Врегульовано питання перебування водіїв
на території наших країн.
У найближчих планах – початок будівництва нового мосту через Дністер і
подальша реалізація проекту об’єднання енергосистем двох країн з європейською
ENTSO-E.
Позитивною, на думку Глав Урядів України і Молдови, є робота спільної
Комісії з вирішення екологічних питань.
Міністерство закордонних справ України

США
Президент Петро Порошенко прийняв американського
генерала Кіта Дейтона
27.11.2018

Глава держави привітав генерала Дейтона з початком його роботи у якості
стратегічного радника високого рівня від США Комітету реформ Міністерства
оборони України та Збройних Сил України.
Петро Порошенко висловив сподівання на продовження успішної співпраці
з американською стороною з метою посилення оборонних спроможностей
України та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів
НАТО.
Президент поінформував співрозмовника про вчинений Росією акт
збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також
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відповідні кроки української сторони,
запровадження режиму воєнного стану.

зокрема

ухвалене

рішення

про

Інтернет-представництво Президента України

Угорщина
Угорщина планує інвестиції у сполучення з Україною: нові
автотраси, КПП та авіарейси

28.11.2018

Політичні заяви, пов’язані із напруженням у відносинах між Києвом та
Будапештом, не шкодять співпраці між сторонами в інших сферах.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів заступник голови МЗС
Угорщини Левенте Мадяр.
"У Києві я говорив, зокрема, про угоду, яку підписали прем’єри Орбан і
Гройсман два роки тому і яка не була імплементована. Це більше ніж просто
будівництво доріг. Так, переважно ця домовленість стосується інфраструктури у
прикордонному регіоні, але не тільки. І переваги від цієї співпраці отримають не
лише мешканці Закарпаття", - сказав Мадяр.
Так, кілька днів тому до Києва приїздив керівник найбільшої угорської
авіакомпанії Wizzair, він зустрівся із президентом Порошенком, нагадав
чиновник.
"Вони домовилися про значну присутність цієї компанії на українському
ринку. До речі, зараз ведуться розмови про запуск прямого рейсу зі Львова до
Будапешта, я про це говорив під час візиту.
Також ми плануємо побудову двох автомагістралей, що вестимуть в Україну,
і скоро почнемо їх будівництво. Ми плануємо побудову двох пунктів перетину
кордону на Закарпатті. До одного вже побудовані автошляхи з обох сторін, це
КПП Велика Паладь – Надьгодош. Також ми плануємо побудувати міст на
головному пункті перетину, Захонь – Чоп", - розповів Мадяр.
Дипломат нагадав про плани запустити прямий потяг з Мукачева до
Будапешта, "адже зараз дорога між ними забирає 9 годин".
"Нам потрібно ставати ближчими один до одного", - переконаний Мадяр.
26 листопада у МЗС України відбулися українсько-угорські консультації з
питань двостороннього співробітництва, під час яких сторони обговорили
співпрацю у реалізації прикордонних інфраструктурних проектів.
Європейська правда
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

«Правдивість» російської версії щодо подій в Азовському морі
Президент Росії Володимир Путін заявив, що 25 листопада українські
кораблі вторглися в територіальні води, які були російськими і до окупації Криму.
Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ
Капітал", відповідаючи на питання журналістів. «Звертаю вашу увагу, що
українські кораблі увійшли в наші територіальні води, які такими були навіть до
приєднання Криму до Росії. Тобто в тому місці, де ці територіальні води
були завжди саме як російські територіальні води", - заявив Путін. На його думку,
російські прикордонники відреагували дуже правильно. "А як повинні діяти
прикордонники? Військові судна вторглися в територіальні води Російської
Федерації і не відповідають. Незрозуміло, що вони збираються робити. Якби вони
(російські прикордонники) діяли інакше, їх усіх треба було б віддати під суд. Вони
виконали свій військовий обов'язок, наказ, та, власне, вони виконували свої
законні функції щодо захисту територіальної цілісності РФ", - підкреслив
російський президент.
25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстрі
ляли українські військові судна й захопили два малих броньованих
артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу",
разом із 24 моряками, Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і
зробили це навмисно, в якості провокації. Проте українське Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази,
що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах
Чорного моря. 26 листопада через цей випадок Верховна Рада затвердила указ
президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного
стану.8
Хоча РФ стверджує, що катер був у територіальних водах Росії, однак це не
відповідає даним про розташування, що їх оприлюднили в ФСБ. Тобто, росіяни
суперечать самі собі. Оприлюднена ФСБ Росії інформація щодо інциденту біля
Керченської протоки 25 листопада підтверджує твердження української сторони
про те, що обстріл російськими прикордонниками катера ВМС України
8 https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/28/7199591/
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"Бердянськ" відбувся поза територіальними водами РФ. Про це йдеться у матеріалі
міжнародної групи розслідувачів Bellingcat. "Інформація ФСБ, якщо вона
достовірна, показує, що "Бердянськ" знаходився за 22,72 км від берегу Криму, на
понад 500 метрів далі від заявлених Росією територіальних вод, коли по ньому був
відкритий вогонь", – йдеться у розслідуванні. Також йдеться про те, що 25
листопада 2018 року під час конфронтації біля Керченської протоки російські
військові підрозділи вперше офіційно атакували військовослужбовців України.
Розслідувачі пишуть, що інформація з перехоплених розмов знаходить своє
підтвердження щодо двох ранкових таранів російським кораблем "Дон" буксиру
"Яни Капу", як і зіткнення двох російських кораблів, в результаті чого значні
пошкодження отримав сторожовий корабель РФ "Ізумруд".
Між тим, після того, як кораблі ВМС України зрозуміли, що заблокованою
Керченською протокою пройти не вдасться, близько 18-ї вечора неділі вони стали
повертатися до порту відправлення Одеси. Після цього російські прикордонні
кораблі стали їх переслідувати, здійснили обстріл та захопили. "Російське ФСБ
стверджує, що початкове перехоплення, як і попереджувальні постріли та, врештірешт, вогонь по "Бердянську" – все відбулося "в територіальних водах Росії".
Однак це не відповідає даним про місцезнаходження, наведених ними ж самими",
– заявили в Bellingcat на основі ретельно проаналізованих заяв ФСБ щодо
інциденту, наклавши їх на карту.9
Після захоплення російськими прикордонниками українських військових
кораблів у Керченській протоці низка країн Заходу вже офіційно відреагували на
агресію РФ. У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Росія
своїми діями демонструє нехтування міжнародними нормами. У Німеччині
кажуть, що дії Російської Федерації в Азовському морі загрожують безпеці у
Європі. "Події в Азовському морі свідчать про те, що конфлікт у Східній Україні та
Криму продовжує загрожувати безпеці в Європі. Тому ми прагнемо до давно
назрілих політичних рішень", - заявив міністр закордонних справ Німеччини
Гайко Маас. В МЗС Франції у понеділок, 26 листопада, висловили занепокоєння у
зв'язку з інцидентом в Керченській протоці. "На підставі відомих нам фактів ми
вважаємо, що ніщо не виправдовує використання Росією сили", - стверджується в
заяві. Спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік та голова спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан закликали до стриманості після
інцидентів у морі. "Настала пора урегулювати розбіжності за допомогою
політичних і дипломатичних засобів", - зазначили вони. У Міністерстві
закордонних справ Латвії назвали дії Російської Федерації порушенням
міжнародного права і чекають реакції від міжнародної спільноти. Відреагували на
російську агресію і в Євросоюзі. Там заявили, що Росія повинна звільнити
Керченську протоку для проходу кораблів. У НАТО, своєю чергою, запевнили, що
підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і закликають Росію
припинити ескалацію.10
Отже, незважаючи на грунтові докази, Росія не збирається визнавати свою
провину у скоєному злочині та постійно нагадує світові, що війна триває. Цілком
очевидно, що провокації та загострення ситуації буде тривати. Безумовно
слід відзначити важливість підтримки світової спільноти на користь України,
проте неабияке хвилювання викликає досить «м’яка» міжнародна
9https://www.5.ua/polityka/obstril-katera-zsu-berdiansk-vidbuvsia-u-neitralnykh-vodakh-u-bellingcat-

opryliudnyly-dokazy-182223.html
10https://tsn.ua/svit/agresiya-rf-u-kerchenskiy-protoci-yak-zahid-vidreaguvav-na-zahoplennyaukrayinskih-korabliv-1255029.html
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реакція. Однак така реакція цілком зрозуміла, адже більшість країн потерпають
від власних проблем, тому про негайне впровадження до більш жорстоких дій
поки мови не йде, але тим не менш висуваються пропозиції країн щодо закриття
"Північного потоку-2". Тому передусім головне залежатиме від України чи
зможе вона активізувати зусилля власні та союзників на більш рішучі
дії.
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