ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Стратегії публічної дипломатії кримських татар»
(далі – проект акта)
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
Проект акта розроблено Міністерством інформаційної політики
України (далі – Міністерство) спільно з Меджлісом кримськотатарського
народу й Естонським Інститутом прав людини, на виконання пункту
5 частини 9 розділу VI Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня
2016 р. № 418-р.
Стратегія публічної дипломатії кримських татар розроблена в рамках
проекту «Захист прав кримськотатарського народу інструментами публічної
дипломатії» командою експертів, до якої увійшли: Еміне Джапарова –
Перший заступник Міністра інформаційної політики України, Ескендер
Барієв – член Меджлісу кримськотатарського народу, Гаяна Юксель – член
Меджлісу кримськотатарського народу, Олівер Лооде – експерт Естонського
Інституту прав людини, член постійного форуму ООН із питань корінних
народів.
В умовах тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної
Республіки Крим зростає необхідність реалізації відповідно до Декларації
Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, прийнятою
резолюцією № 61/295 від 13 вересня 2007 року Генеральної Асамблеї,
індивідуальних і колективних прав кримських татар як корінного народу
Криму та України шляхом впровадження публічної дипломатії.
Історія реалізації публічної дипломатії кримських татар бере початок
від дня проголошення незалежної України. У період із 1991 р. по лютий
2014 р. спроби міжнародного захисту кримськотатарського народу за
допомогою інструментів публічної дипломатії були спрямовані на
досягнення визнання Україною кримських татар корінним народом Криму та
України.
За період незалежності України Меджліс кримськотатарського народу
став постійним членом двох міжнародних організацій: Організації
непредставлених націй та народів у 1991 р. та Федерального Союзу
Європейських Національностей у 1993 р. У 1995 р. Меджліс акредитовано
до Міжсесійної робочої групи ООН із розроблення проекту Декларації
Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів. Крім того,
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представники Меджлісу регулярно приймали участь у щорічних сесіях
Постійного форуму ООН із питань корінних народів.
Важливо, що в період з 2005 по 2007 рр. правозахисник Надір Бекіров
представляв кримськотатарський народ у Фонді добровільних внесків ООН
для корінних народів, крім того приймав участь у сесії Постійного форуму
ООН із питань корінних народів від імені Міжнародної громадської
організації «Фонд досліджень і підтримки корінних народів Криму».
Таким чином, кримськотатарський народ став членом міжнародного
співтовариства корінних народів, що сприяло міжнародній легітимізації його
статусу як корінного народу Криму та України. На відміну від держави
Україна, яка визнала кримських татар корінним народом тільки після
окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим у 2014 р.,
кримськотатарський народ постійно ідентифікував себе як корінний і чітко
висловлював таку позицію на міжнародному рівні.
У період із березня 2014 р. по 2016 р. після окупації Російською
Федерацією Криму публічна дипломатія кримських татар набула нового
стратегічного змісту: протест проти незаконної окупації Криму Російською
Федерацією, заклики до захисту прав кримськотатарського народу під час
окупаційного режиму.
Мустафа Джемілєв як лідер кримськотатарського народу,
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу
та Рефат Чубаров як Голова Меджлісу кримськотатарського народу стали
ключовими представниками кримських татар як в Україні, так і за кордоном.
Ними проведено двосторонні зустрічі в рамках порядку денного ЄС, ООН,
ОБСЄ, ПАРЄ, НАТО, а також окремо з представниками США, Канади,
Великобританії, Саудівської Аравії, Туреччини, Литви з метою підвищення
рівня обізнаності міжнародного співтовариства щодо поточної політичної
ситуації в Україні у зв’язку з агресією Російської Федерації, у тому числі
щодо порушення прав і свобод людини в Криму.
У березні 2014 р. на засіданні Ради безпеки ООН Мустафа Джемілєв
заявив, що кримський референдум був «цинічним» й «абсурдним». Через рік
після цього, лідер кримськотатарського народу виступив із промовою в штабквартирі ООН у м. Нью-Йорк. Питання кримських татар також піднімалося
на 13-ій, 14-ій та 15-ій сесіях Постійного форуму ООН із питань корінних
народів (2014-2016 рр.).
У грудні 2015 р. Мустафа Джемілєв взяв участь у 22-ій сесії Ради МЗС
ОБСЄ в Сербії, у рамках якої ним запропоновано створення робочої групи
держав-учасниць щодо Будапештського Меморандуму. За рік до цього, в
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грудні 2014 р., лідер кримських татар прийняв участь у Раді Міністрів ОБСЄ
у Швейцарії.
Парламентська Асамблея Ради Європи є ще однією платформою, яка
активно використовується для підвищення рівня міжнародної обізнаності
щодо питання кримських татар. Ситуація в Україні була обговорена в жовтні
2014 р. на заході, присвяченому Криму. У лютому 2015 р. Мустафа Джемілєв
виступив із промовою на сесії ПАРЄ щодо примусу кримськотатарських
чоловіків до вступу на військову службу з боку окупаційної влади в Криму.
З 2014 р. були також проведені зустрічі та заходи за участі активістів
кримськотатарського народу, включаючи Рємзі Шевкієва, Ескендера Барієва,
Еміне Джапарової, Абмесджита Сулейманова, Гаяни Юксель, Аслан Омера
Киримли та ін. Ці заходи також включали культурні та музичні події за участі
Джамали, Рустема Скібіна, Джеміля Карікова й інших кримськотатарських
митців.
Важливою подією реалізації публічної дипломатії кримських татар є
перемога кримськотатарської співачки Джамали, яка представила Україну на
пісенному конкурсі «Євробачення 2016» з музичною композицією «1944»,
присвяченою депортації кримськотатарського народу. Ця перемога сприяла
підвищенню рівня поінформованості міжнародного співтовариства про
кримських татар і їх історію.
Однак, незважаючи на максимальні зусилля лідерів кримських татар,
кримськотатарських активістів і митців, державною владою України не було
вжито необхідних заходів для забезпечення та захисту права кримських татар
як корінного народу Криму та України. Це мало наслідком посилення ідеї
«руського миру» на території півострова, що призвело до його окупації
Російською Федерацією в 2014 р., а згодом до порушення прав і свобод
кримських татар незаконною самопроголошеною владою Криму.
У зв’язку з чим, сьогодні існує нагальна потреба в консолідації та
координації дій органів державної влади в напрямку легітимізації статусу
кримських татар як корінного народу Криму та України, забезпечення їх
індивідуальних і колективних прав.
Зокрема, є важливим впровадження систематичного та довготривалого
підходу з реалізації публічної дипломатії кримських татар для зростання
присутності питання Криму на міжнародному порядку денному та
підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про
кримських татар.
Уряд України має приділити ґрунтовну увагу проблемі
кримськотатарського народу, вжити необхідних заходів для впровадження
інструментів публічної дипломатії кримських татар. Така позиція державної
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влади продемонструє як її здатність надати підтримку та забезпечити захист
кримськотатарському народу, так і готовність до реалізації політики щодо
деокупації Криму в цілому.
2. Мета та шляхи її досягнення
Проект акта має на меті реалізацію публічної дипломатії кримських
татар, спрямованої на забезпечення їх індивідуальних і колективних прав як
корінного народу Криму та України.
Мета проекту акта буде досягнута шляхом затвердження Стратегії
публічної дипломатії кримських татар (далі – Стратегія) та реалізації її
положень на підставі розробленого в місячний термін плану заходів із
реалізації Стратегії.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання суспільних відносин діють
Конституція України, Закон України «Про відновлення прав осіб,
депортованих за національною ознакою», постанови Верховної Ради України
від 20 березня 2014 року №1140-VII «Про Заяву Верховної Ради України
щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української
Держави», від 12 листопада 2015 року № 792-VIII «Про визнання геноциду
кримськотатарського народу», а також Декларація Організації Об’єднаних
Націй про права корінних народів, прийнята резолюцією 61/295 від 13
вересня 2007 року Генеральної Асамблеї ООН.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок і в межах коштів
державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги,
донорських і спонсорських коштів, внесків заінтересованих міжнародних
організацій та інших джерел, не заборонених законом.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством
юстиції України, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України, Міністерством закордонних справ
України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством
культури України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством
молоді та спорту України, Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України, Державним агентством України з питань кіно,
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Національною
телекомпанією
України,
Українським
інститутом
національної пам’яті.
Крім того, проект акта потребує узгодження з Національним
інститутом стратегічних досліджень і Національною академією наук
України.
Розробка Стратегії підтримана Уповноваженим Президента України у
справах кримськотатарського народу та Меджлісом кримськотатарського
народу.
6. Регіональний аспект
Проект акта стосується питань розвитку тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим.
61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Із метою забезпечення громадського обговорення напрямів Стратегії
4-5 лютого 2016 р. проведено опитування наступних цільових груп:
представників іноземних дипломатичних місій (05 лютого), представників
засобів масової інформації (05 лютого), представників кримськотатарської
спільноти (06 лютого), українських експертів з питань Криму та кримських
татар (06 лютого).
Як результат, Стратегія відображає зібрані точки зору більш ніж
35 експертів, із якими проведено обговорення в процесі розробки Стратегії.
9 серпня 2016 р. презентовано проект Стратегії під час офіційних
заходів, що проведені Міністерством інформаційної політики України в
рамках комунікаційної кампанії до Міжнародного дня корінних народів
світу.
Проект Стратегії винесено на громадське обговорення на офіційному
сайті Міністерства інформаційної політики України з метою отримання
пропозицій і зауважень.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
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10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта не є регуляторним актом.
101. Вплив реалізації акту на ринок праці
Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація проекту акта дозволить забезпечити систематичне
функціонування публічної дипломатії кримських татар, легітимізацію
статусу кримських татар як корінного народу Криму та України, реалізацію
їх індивідуальних і колективних прав.
Крім цього, за результатами реалізації Стратегії очікується зростання
присутності питань Криму та кримських татар на міжнародному порядку
денному, та як результат – підвищення рівня загальної обізнаності
міжнародного співтовариства про кримських татар як корінний народ Криму
та України.

Міністр інформаційної політики України

____________ 2016 р.

Ю. СТЕЦЬ

