
ТИЖДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПАРЛАМЕНТІ 

 

 

Дискусія на тему: 

 

 “Перспективи правового регулювання та реалізації етнонаціональної політики”  

 

Дата та час: 5 грудня 2019 року, 14.00-16:00 

Адреса: м. Київ, вул. М. Грушевського, 18/2, кімн. 12 (9 під'їзд). 

Мета заходу: Під час дискусії експерти обговорять ключові виклики та проблеми 

етнонаціональної політики, в тому числі її основні засади, подолання міжетнічної 

ворожнечі, боротьби з етнічно мотивованим насильством, інтеграції етнічних груп в 

українське суспільство.   

Модератор: Ольга Веснянка, експертка Коаліції з протидії дискримінації  

Проект програми 

13:30-

14:00 

Реєстрація учасників. 

14:00-

14:10 

Вітальні та вступні промови 

Дмитро Лубінець, Голова Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 

областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин  

 Оксана Овчарук, Кондур Земфіра, керівниці проекту «Захист 

національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні». Офіс 

Ради Європи  

14:10- 

15:20 

  

  

  

Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії 

та захисту прав національних меншин в Україні 

● Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігій і 

національностей Міністерства культури України  

 

Питання поточної ситуації із реалізацією прав національних меншин в 

Україні 

● Дарія Карякіна, Голова правління МГО  "Інтернаціональний союз" 

● Іван Попеску, Президент Міжрегіонального об’єднання “Румунська 



  

  

  

 

спільнота України”, народний депутат Верховної Ради України II, III, 

V, VI, VII скликань 

● Галина Мещерякова, програмна координаторка, ООН Жінки в 

України 

● Юліан Кондур, Міжнародна Благодійна організація «Ромський 

жіночий фонд «Чіріклі»  

Забезпечення прав корінних народів 

● Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента в 

Автономній Республіці Крим   

● Рустем Умєров, Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Захист мовних прав національних меншин в Україні  

● Франческо Рінді, Голова відділу правового аналізу. Моніторингова 

місія ООН з прав людини в Україні. 

Мова ворожнечі в ЗМІ і як її подолати? 

● Ольга Червакова, народний депутат Верховної Ради України VIII 

скликання, радник комітету ВРУ з питань свободи слова. 

Перспективи розвитку етнонаціональної політики 

● Михайло Подюк, експерт Ради Європи 

15:20-

15:50 

Обговорення 

15:50 -

16:00 

Підведення підсумків 

  

  


