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У статті проаналізовано роль німецьких неурядових організацій у розвитку та
діяльності громадянського суспільства в Україні.

259

ЇНИ
»

Ключові слова: німецькі неурядові організації, громадянське суспільство, права
людини, демократія.

КУ

КР
А

В статье проанализирована роль немецких неправительственных организаций в
развитии и деятельности гражданского общества в Украине.
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In the article the role of International German NGOs in the development and functioning of
civil society in Ukraine has been studied.
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За сучасної історичної доби міжнародні організації відіграють значну
роль як форма співпраці держав та багатосторонньої дипломатії. Діяльність
міжнародних організацій відображає та інтерпретує різні аспекти життя
суспільства. Проблематика становлення та функціонування громадянського
суспільства актуалізується для держав молодої демократії, зокрема
пострадянського простору, в їх числі України. Однак, питання щодо ролі
міжнародних, зокрема німецьких неурядових організацій, у розвитку
громадянського суспільства в нашій державі ще рідко стає предметом окремого
дослідження. Водночас, цей кут зору є багатообіцяючим для зарубіжних і
вітчизняних дослідників.
Утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного
розвитку України визначено одним з напрямів її внутрішньої політики.
Відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»
від 1 липня 2010 р. державна політика у сфері формування інститутів та
організацій громадянського суспільства має передбачати посилення їхньої
взаємодії з органами публічної влади, запровадження громадського контролю
за діяльністю влади, проведення регулярних консультацій з громадськістю. В
Україні дослідженням діяльності міжнародних неурядових організацій
займаються В. Буткевич, Л. Кривачук, О. Клименко, К. Левченко, В. Поліщук,
та інші [1]. Утім, проблема діяльності європейських міжнародних організацій в
Україні залишається наразі ще недостатньо дослідженою.
Важливо зазначити, що однією з перших спроб оприлюднення інформації
про неурядові німецько-українські організації була ініціатива Фонду імені
Фрідріха Еберта. Знаковою можна вважати зустріч перших приватних ініціатив
(2001 р. у м. Гамбург (ФРН)), що сприяють тісній співпраці Німеччини та
України, співробітництву німецьких та українських неурядових організацій,
усвідомленню населенням їхньої важливості, зближенню громадян обох країн
(таких організацій на той час нараховувалося близько 150) [2].
Щороку більше, як 25 млн. людей у 200 країнах світу допомагали
працівники «Карітас Інтернаціоналіс» – світової католицької доброчинної
організації, яка проводить різнобічну політику допомоги бідним, нужденним,
дітям-сиротам, людям, що постраждали від природних катастроф, хворим на
СНІД, людям, що страждають від алко- чи наркозалежності, мігрантам, особам,
що стали жертвами торгівлі людьми та іншим. Першу організацію «Карітас»
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створив у німецькому місті Фрайбург 1897 р. священник о. Лоренц Вертман.
Дещо пізніше «Карітас» з’явилась у Швейцарії (1901 р.), США (1910 р.),
Голландії (1924 р.) та в багатьох інших державах. Священники і парафіяни
називали свою роботу в цих нових закладах «служінням у дусі caritas pastoralis
(пастирського милосердя)». Духовною настановою та стимулом для появи
перших центрів Карітас стали праці папи Лева XIII, зокрема, енцикліка 1891 р.
«Rerum Novarum», яка заслужила назву Християнського соціального вчення та
була покликана стати альтернативою ідеям соціалізму. На відміну від
останнього енцикліка проголошувала взаємозалежність та співпрацю класів,
вирішення конфліктів шляхом виконання кожним своєї частки відповідальності
в дусі християнського вчення [3].
Ідеологію «Карітас» було піддано гострій критиці як у країнах
фашистського блоку, так і в СРСР. Спільним в обох випадках був
антихристиянський характер критики. Діяльність «Карітас» була вкрай
ускладнена в Західній Європі до середини 1940-х рр. та унеможливлена в
Східній Європі до падіння комуністичних режимів. Розвиток «Карітас» отримав
наступний поштовх, коли Секретаріат держави Ватикан доручив йому офіційне
представництво католицьких соціальних організацій на міжнародному рівні,
насамперед в Організації Об'єднаних Націй.
На сьогоднішній день «Карітас» є однією з найбільших у світі
гуманітарних мереж, конфедерацією 165 національних благодійних організацій
у близько 200 країнах світу. Її генеральний секретаріат знаходиться у Палаццо
Сан-Калісто у Ватикані. Президентом «Карітас Інтернаціоналіс» є кардинал
Оскар Андрес Родрігес Марадіага. «Карітас Інтернаціоналіс» є членом
Конференції міжнародної католицької організаціїі Папської ради «Cor unum»,
яка має консультативний статус в ЮНЕСКО та інших організаціях ООН, Ради
Європи і Організації африканської єдності, співпрацює зі структурами
Європейського Союзу та багатьма відомими політиками і громадськими
діячами [3].
Потужною і доволі результативною є нинішня діяльність німецької
неурядової організації «Карітас Інтернаціоналіс» («Саritas international»), яка
надала допомогу біженцям в Україні більше ніж на 500.000 євро, ці гроші
надходили від Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина та з пожертвувань [4]. Важливою проблемою, якою опікується
організація, є консультативно-правова допомога біженцям. Вона залишається
вкрай необхідною, бо багато людей потребують належного спрямування щодо
того, де саме їм можна знайти притулок, отримати медичну допомогу,
допомогу від держави, де й як можна працевлаштуватися. Якщо нагальні
проблеми знаходять своє початкове вирішення, це вже є запорукою подальшого
успіху в майбутньому.
За сучасної вкрай ускладненої ситуації на Сході України, де практично
відсутня медична допомога, у деяких місцевостях відсутнє водопостачання,
відбуваються постійні відключення електроенергії, вкрай актуальним є питання
розподілу питної води та адресної медичної допомоги постраждалим та хворим
людям. Ці питання стоять на порядку денному діючих там представництв
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організації «Карітас – Україна» («Caritas Ukraine»), які надають постраждалим
психологічну допомогу, спеціальну допомогу та супровід дітям. Одним з
непростих завдань є зняття напруги та налагодження стосунків між біженцями
та місцевим населенням. «Карітас – Україна» допомагає там, де є біженці – на
Заході та Сході країни, а також у регіонах, що межують з фронтовими – у
Харкові та Донецьку. Для того, щоб створити безпечні та людські умови
проживання для біженців всередині України, «Карітас – Україна» створює
притулки як на Заході, так і в зоні конфлікту – на Сході України.
«Карітас – Україна» співпрацює з «Карітас – Росія», добре розуміється на
своїй роботі й усвідомлює, що в Росію прибули, рятуючи своє життя від війни, і
громадяни України. Деякі біженці знайшли тимчасовий притулок у Ростовській
області, це близько десяти кілометрів від російсько-українського кордону. У
Саратові організація надала гуманітарну допомогу 700 біженцям, 175 родин із
дітьми дошкільного віку отримали дитяче харчування. «Разом з нашими
партнерами з «Карітас – Росія» і «Карітас – Україна» ми допомагаємо
вигнанцям та біженцям – незалежно від їх походження та місця розташування,
йдеться не про релігійну або етнічну належність» – зазначив Олівер Мюллер,
керівник «Карітас інтернаціоналіс». «У центрі всіх наших зусиль повинна
стояти і стоїть допомога людям, які потрапили в біду [5]. Перед організацією
стоїть велика та складна задача – оперативно реагувати та надавати допомогу в
ускладнених умовах.
Іншою організацією з німецьким корінням, яка співпрацює з неурядовими
організаціями нашої країни, є «Баварський Червоний Хрест». Ця міжнародна
організація здійснює обмін досвідом між філіями Червоного Хреста в
медичних, соціальних та технічних питаннях, надає фінансову та матеріальну
підтримку, проводить фахові програми відвідування, вибудовує особисті
контакти. Організацією здійснено оснащення локальних станцій Червоного
Хреста до необхідного рівня для надання амбулаторної допомоги хворим та
тим, хто її потребує, надається догляд за безпритульними дітьми, підтримка
сирітського будинку з 120 дітьми-інвалідами, підтримка клінік, шпиталю
(шляхом надання автомобілів швидкої допомоги), здійснюється обмін досвідом
між медиками. До компетенції організації належить: cтворення рятувальної
служби (рятування на землі, воді, в горах), надання лікарням медичнотехнічного обладнання, збирання та транспортування гуманітарної допомоги й
коштів, які надають фірми, санітарні станції та лікарні, а також приватні особи.
Організація працює у м. Долина Івано-Франківської області, її партнером зі
співробітництва виступає Івано-Франківське обласне відділення Українського
Червоного Хреста [2].
Важливою для України є діяльність неурядової організації «Акція
«Нотвендіх», що спеціалізується на допомозі інвалідам та соціально обділеним
людям у східноєвропейських країнах, на налагоджуванні партнерських
контактів між організаціями у сфері допомоги інвалідам. Організація
займається підтримкою культурної співпраці; здійснює обмін досвідом та
фахові консультації; насамперед, в аспекті «допомоги заради самодопомоги».
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Організація співпрацює з дитячим будинком для дівчаток та молодих жінок, які
мають інвалідність, у Конотопі (Сумська область) та опікується цим закладом.
Корисною і неоцінненою є робота, яку здійснює «Місія для сліпих
Святого Крістофа», (м. Бенсгайм, ФРН) в Україні. Організація спеціалізується
на профілактиці та лікуванні захворювань очей (передусім катаракти),
реабілітації та навчанні сліпих і людей з вадами зору. Діяльність німецької
організації поширена по всьому світу, вона підтримує понад 1000 проектів і має
партнерські організації в більш ніж 100 країнах світу. Особлива увага
приділяється державам, що розвиваються. З 1990-х рр. спілка поширює свою
діяльність і на Східну Європу, де вона підтримує понад 20 організацій, 3 з яких
– в Україні (Київ, Львів, Донецьк). Організація співпрацює з місцевими
партнерськими установами типу лікарень для сліпих, шкіл для сліпих та
неурядовими організаціями, які прагнуть покращити свої послуги сліпим та
людям з вадами зору і потребують у цьому допомоги; здійснює консультацію та
навчання медичного й педагогічного персоналу; надає оснащення медичною
апаратурою, медикаментами чи допоміжними засобами для сліпих та людей з
вадами зору [2].
Добре себе проявила німецька організація «Коннект плюс» (м. Берлін,
ФРН). Згідно з Програмою MEDI&CARE ця організація допомагає
покращувати медичне обслуговування та догляд за ВІЛ-інфікованими людьми у
Східній Європі, зокрема й в Україні, шляхом навчання в рамках програм обміну
медиками, санітарами й добровольцями. За програмою PROFEX налагоджено
обмін фахівцями та добровольцями для співпраці в галузі роботи з ВІЛінфікованими. Німецькі колеги запрошують українських спеціалістів до своїх
клінік та станцій допомоги хворим на СНІД з метою обміну досвідом.
Організація працює на теренах Східної Європи – в Україні, Білорусі, Росії.
Аналогічні напрями діяльності притаманні громадським організаціям зі
співробітництва Німеччини та України «Німецька допомога хворим на СНІД»,
«Німецько-російський обмін», Дияконічна служба Німеччини, «Надія для
Східної Європи», Католицька вища школа (м. Фрайбург).
В Україні активно працюють добровольці з організації «Акція спокути –
миротворча служба» (м. Берлін, ФРН), які підтримують перш за все колишніх
примусових робітників та інших жертв націонал-соціалізму. Волонтери
відвідують колишніх в’язнів, допомагають пережити будні та занотовують їхні
спогади. Організацією здійснюється щорічне направлення близько 150
волонтерів до 13 країн для миротворчої діяльності строком від 12 до 18 місяців,
у тому числі й до України [2].
За допомогою миротворчих служб організація хоче вплинути на історію
та протистояти сучасним проявам нетолерантності, ненависті, агресії та
байдужості. Критичний погляд на націонал-соціалізм та його злочини є
мотивом та орієнтиром конкретних дій сьогодні. Виходячи з первинної ідеї,
добровольці організації працюють у країнах, які безпосередньо чи частково
постраждали від націонал-соціалізму, до їх числа належить і Україна. Серед
партнерів організації є Український національний фонд «Порозуміння та
примирення», Kontakte-Контакты (зареєстрована спілка в Берліні), Фонд
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майбутнього «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (м. Берлін) та низка
інших організацій.
Важливо враховувати нинішню ситуацію в Україні, коли війна на Сході
робить все більше людей безпритульними. У серпні 2014 р. ООН оприлюднила
наступні данні – 190.000 осіб є біженцями всередині країни, до того ж 245.000
українців та українок шукають притулок у сусідніх країнах. В Україні тисячі
юнаків та дівчат живуть на вулиці, через збройний конфлікт, а зараз у війну
вони залишилися без рідних та близьких і є особливо вразливими. У той час,
коли одні з них тікають до сусідніх регіонів, інші діти вулиці часто блукають
фронтовими регіонами. Особливо складним є становище тих українців, які вже
до того не мали постійного місця проживання. Cаме в цій кризовій ситуації
тисячі молодих людей потребують захисту та підтримки. Виходячи з цього,
німецька служба «Карітас Інтернаціональ» (Caritas international), не зважаючи
на ускладнені умови – продовжує свою співпрацю за довготривалим проектом
«Шлях додому» («The Way Home»). Українська організація «The Way Home»
вже протягом 16 років повертає з вулиці розчарованих дітей та молодь,
повертає їх до суспільства та влаштовує на роботу – допомагати хворим на
СНІД. Вражаючим є той факт, що 27 % дітей вулиці в Одесі інфіковані та
мають вірус ВІЛ-СНІД. У 1996 р. «Шлях додому» став одним із найуспішніших
проектів стосовно дітей вулиці та проектів щодо боротьби зі СНІДом у Східній
Європі. Одним із девізів організації є «Ні життю на вулиці»! Організація за
свою блискучу роботу отримала багато відзнак – найвагомішою стала подяка
від австрійського журналу «News» – яка вимірювалася наступними словами:
«Без організації «The Way Home» портове місто Одеса, писав журнал,
перетворилося б на фортецю СНІД в Україні і, врешті-решт, було б утраченим»
[6].
Інша потужна міжнародна організація «Армія зцілення» («Heilsarmee»)
як протестантська вільна церква працює в 126 країнах світу, нараховуючи біля
3 млн. членів і добровільних помічників. По всьому світі організація здійснює
велику духовну та соціальну роботу у своїх общинах та соціальних центрах.
Організація є членом об’єднання Німецької благодійної ради (Verein Deutscher
Spendenrat e.V.) та нагороджена відзнакою за благодійність німецького
Центрального інституту соціальних питань (Spendensiegels des (Deutsches
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) [7].
В Україні «Армія зцілення» створила притулки для біженців, які
залишили охоплені війною регіони. За допомогою грошей, що були виділені
міжнародною штаб-квартирою, «Армія зцілення» («Heilsarmee, (Лондон)»,
співробітники організації у співпраці з UNICEF придбали та розподілили
гуманітарну допомогу біженцям у Харкові. «Армія зцілення» закликає до
молитви всіх, хто опинився у скруті, і просить пожертвування для підтримки
знедолених, людей, яких спіткала біда.
Неурядові організації регулярно контактують з владними структурами і
обидві сторони зацікавлені у співпраці. Результати опитувань свідчать про те,
що ініціатором таких контактів у більшості випадків є обидві сторони. Рівень
співпраці між неурядовими організаціями протягом останніх років залишається
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на високому рівні. Їхні представники обмінюються інформацією, беруть участь
у спільній діяльності. Такі різновиди співпраці, як обмін досвідом, зустрічі та
спільні акції є найпопулярнішими видами співпраці між НУО. Вони розглядали
та продовжують розглядати бізнес-структури як пріоритетне джерело
фінансування.
Практика багатьох країн європейського континенту підтверджує, що саме
за умов розвитку інститутів плюралістичної демократії та громадянського
суспільства формуються усталені соціально-правові відносини, утверджуються
засади гідного буття громадян.
Роль міжнародних організацій є дедалі більш значущою, а їх активність
більш відчутною в країнах, де демократичні принципи врядування ще не
зміцніли. Державна політика у сфері формування інститутів та організацій
громадянського суспільства має передбачати посилення їх взаємодії з органами
публічної влади, запровадження громадського контролю за діяльністю влади,
проведення регулярних консультацій з громадськістю.
З широкого спектру міжнародних інституцій, які діють у нашій країні,
чимало організацій, що опікуються правами найбільш незахищених верств
населення: правами дітей, жінок, студентів, безробітних, малозабезпечених,
багатодітних, інвалідів тощо.
Суттєвою проблемою є приведення національного законодавства у
відповідність із чинними міжнародними договорами та формування
національних правозахисних процедур з урахуванням сучасного, передусім,
європейського досвіду.
До однієї з основних функцій, які виконують НУО країн Європейського
Союзу, є підтримка та подальший розвиток демократії. Міжнародні неурядові
організації країн ЄС мають змогу зробити значний внесок у розвиток
демократії і суспільства також у тих країнах, що стали на шлях демократичного
поступу. Таким чином, партнерські відносини НУО нашої країни та країн
Євросоюзу, і в їх числі ФРН, є дуже важливими для формування
громадянського суспільства в Україні.
Проте, мобілізуюче значення для вітчизняного громадянського
суспільства мають данні про те, що в країнах стабільної демократії близько
половини населення відносить себе до членів неурядових організацій: 49% – у
Німеччині, 54% – у Нідерландах. Зрушення в даному напрямі – це перспективне
завдання для нашої країни.
У багатьох європейських країнах неурядові організації працюють за
підтримки урядів або органів місцевого самоврядування. Неурядові організації,
зокрема, міжнародні виступають силою, спроможною вирішувати гострі
соціальні питання, розв’язувати їх ефективніше та оперативніше, ніж це
роблять державні структури. В Україні такий стан речей ще не став широкою
практикою та нормою, але є позитивні тенденції, які потребують подальшої
підтримки.
Поле діяльності німецьких неурядових організацій в Україні є доволі
широким. Проте, щоб голос неурядових організацій був добре почутий на
міжнародному та національному рівнях, необхідно використовувати існуючі
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міжнародні документи, з’ясовувати механізми їх застосування, досліджувати
діяльність міжнародних неурядових організацій і наполегливо розвивати
систему співробітництва з ними.
Європейські міжнародні організації мають масштабний та різноплановий
характер діяльності, їхні проекти в Україні направлені на сприяння
комплексній трансформації системи державного управління та суспільнополітичних процесів у відповідності до демократичних стандартів та розвитку
правової держави [8]. Громадянське суспільство України та його інститути вже
нині отримують багато переваг від міжнародної допомоги. Результати взаємодії
значно зростатимуть за умови більшої участі громадян у діяльності так званого
третього сектора, при зростанні соціальної довіри, прозорості та більшої
відкритості в діяльності організацій вітчизняного громадянського суспільства.
Роль як вітчизняних неурядових організацій, так і європейських
міжнародних організацій в Україні поступово зростає. Федеративна Республіка
Німеччина стала показовим прикладом налагодження партнерства й ефективної
двосторонньої співпраці неурядових організацій. За ФРН йдуть громадські
організації Республіки Польща, Чехії, Словаччини та інших країн.
Визнаючи роль громадянського суспільства, країни розвиненої демократії
системно залучають громадян та їх об’єднання до формування та реалізації
державної політики в усіх сферах. Це дозволяє: по-перше, звільняти державу
від реалізації окремих, надмірно обтяжливих для неї, соціальних завдань зі
збереженням високих соціальних стандартів для населення (наприклад, у
Німеччині залучення громадських організацій дозволяє заощаджувати 30 – 37%
вартості таких послуг для держави); по-друге, підвищувати якість політичних і
публічно-правових рішень через повніше врахування потреб населення,
альтернатив і можливих наслідків рішень (підвищення якості рішень сприяє
підвищенню рівня легітимності органів публічної влади); по-третє,
забезпечувати більш повну імплементацію публічно-правових рішень
населенням.
За участі інституцій громадянського суспільства слід розробити та внести
зміни до національного законодавства про діяльність в Україні неурядових
організацій, як вітчизняних, так і зарубіжних. Оновлене законодавство
покликане слугувати обов'язковою нормативно-правовою базою для успішного
розвитку і підтримки демократичних засад; для розв'язання проблем
вітчизняних НУО ставку потрібно робити на вивчення та використання
кращого досвіду саме німецьких неурядових організацій, на планомірне
вдосконалення діяльності вітчизняних НУО; здійснювати постійний моніторинг
дотримання належних умов роботи та фінансової підтримки урядом, третім
сектором діяльності неурядових організацій в країні.
Усі ці та інші заходи і підходи слугуватимуть доброю основою більш
успішного розвитку та підтримки демократичних засад розвитку нашої країни.
Адже європейський стратегічний курс України має стверджуватися та
зміцнюватись у всіх сферах суспільного життя.
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Статтю присвячено проблемі функціонування громадянського суспільства в
Республіці Білорусь і в пострадянських країнах азійського регіону та ролі міжнародних
організацій у процесі його розвитку. Досліджено стан взаємодії міжнародних організацій з
Білоруссю, Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменістаном у підтримці
інститутів громадянського суспільства.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні організації, громадянське
суспільство, Білорусь.
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Статья посвящена проблеме функционирования гражданского общества в
Республике Беларусь и в постсоветских странах азиатского региона и роли международных
организаций в процессе его развития. Исследовано состояние взаимодействия
международных организаций с Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном,
Туркменистаном в поддержке инстиутов гражданского общества.
Ключевые слова: международные отношения, международные организации,
гражданское общество, Беларусь.
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Article is devoted to the civil society functioning іn Belarus and post-Soviet countries of the
Asian region and the role of international organizations in the process of its development. The
author investigated the state of interaction of international organizations with Belarus, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan in supporting the development of civil society.
Keywords: international relations, international organizations, civil society, Belarus.
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