Прес-реліз
З «безвізових» реформ на місцевому рівні найслабшим є блок «протидія
дискримінації» - дослідження
Аналіз виконання на місцях законодавчих норм чотирьох блоків реформ, розпочатих у
рамках руху до безвізового режиму, показав різноспрямовані тенденції, але найслабше
імплементуються реформи у сфері «протидія дискримінації».
Про це розповіла під час круглого столу виконавча директорка ГО «Європа без бар’єрів»
Ірина Сушко.
«Ми аналізували виконання реформ у шести областях за чотирма напрямками: безпека
документів, управління кордонами, управління міграцією, протидія дискримінації. Якщо за
більшістю з них у всіх регіонах зафіксовано середній і подекуди високий рівень
впровадження, то за напрямком «протидія дискримінації» зафіксовано переважно низький
або середній рівень», - розповіла вона.
Як пояснила аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька, йдеться про
виконання місцевими органами влади Плану заходів з реалізації Національної стратегії у

сфері прав людини на період до 2020 року.
«Всього було досліджено 12 індикаторів, таких як проведення заходів щодо підвищення
обізнаності у сфері протидії дискримінації, подолання гендерних стереотипів, протидії
гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству, доступ громадян до засобів
правового захисту від дискримінації, доступність державних і комунальних закладів для
людей з інвалідністю; створення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного
насильства; організація роботи шкіл лідерства та шкіл підготовки у депутати місцевих рад
для жінок, протидія дискримінації за ознакою за віком, гендером чи сексуальною
орієнтацією», - розповіла вона.
За даними дослідження, найхарактернішими проблемами у реалізації Стратегії є
недостатня обізнаність представників місцевої влади про завдання Плану дій з виконання
Стратегії і про саме поняття дискримінації, та відсутність регіональних програм протидії
дискримінації або відсутність фінансування для реалізації навіть наявних програм.

ДОВІДКА
«Аудит реформ» – це перша комплексна оцінка виконання на місцевому рівні
завдань, поставлених Європейським Союзом перед Україною під час безвізового діалогу.
Дослідження відповідає на ряд питань, що постали перед мережею громадських
організацій ГО «Європа без бар’єрів» після здобуття безвізового режиму з ЄС:
- Чи не відбувся відкат реформ у сфері реалізації прав людини на свободу
пересування, управління міграцією та кордонами, захисту персональних
даних, та протидії дискримінації після здобуття безвізового режиму з ЄС?
- Як на регіональному рівні реалізується законодавство у зазначених сферах?
- Що мають зробити органи державної влади та місцевого самоврядування
для повної реалізації реформ у зазначених сферах?
- Як сформувати запит на продовження реформ за відсутності «безвізового»
стимулу?
Партнерами ГО «Європа без бар’єрів» у проведенні аудиту виступили НУО та
аналітичні центри з шести областей України: ГО Вінницький регіональний центр
інформації «Креатив», ГО «Центр стратегічного партнерства» у Закарпатській області,
«Центр муніципального та регіонального розвитку – ресурсний центр» в ІваноФранківській області, ГО «Центр «Жіночі перспективи» у Львівській області, ГО
«Сприяння міжкультурному співробітництву» в Одеській області та ГО «ХОЦ «Успішна
жінка» у Херсонській області.
Польовий етап «Аудиту реформ» було проведено протягом липня-серпня 2017 року за
допомогою Методології, розробленої ГО «Європа без бар’єрів».
Мережею громадських організацій в рамках підготовки аудиту було надіслано більше 500
запитів та опрацьовано більше 1000 офіційних відповідей від Обласних державних
адміністрацій, Районних державних адміністрацій, Місцевих виконавчих комітетів міст
обласного значення, Державної Міграційної Служби, Державної Прикордонної служби,
Національної поліції та громадських організацій.
Також проводилися прямий моніторинг ситуації, моніторинг медіа, інтерв’ю.

Проект реалізується у співпраці з Центром демократії та верховенства права в рамках проекту “Посилення коаліції
РПР”, який впроваджується за підтримки Європейського Союзу

