
ЗАЯВА 

Комітету Верховної Ради України 

 з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

щодо забезпечення дотримання прав представників ромської національної 

меншини 

 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин глибоко стурбований тенденцією до 

зростання кількості випадків проявів ксенофобії та нетерпимості до 

представників ромської національної меншини.  

Тільки у квітні-травні 2018 року трапилося декілька резонансних нападів 

на місця розташування ромів: 21 квітня ц.р. здійснено напад на місце поселення 

ромів на Лисій горі у Києві; 9 травня ц.р. - аналогічний випадок у селищі Рудне 

Львівської області; 22 травня ц.р. - у селищі Велика Березовиця Тернопільської 

області. І перелічені - далеко не всі факти проявів нетерпимості по відношенню 

до представників ромської національної меншини. Часто напади на місця 

поселень ромів супроводжуються насильницькими діями та жорстоким 

поводженням щодо їх мешканців.  

Як особливо небезпечне явище слід відзначити екстремістські дії 

радикальних організацій. 

Однак, правоохоронні органи не лише не реагують належним чином на 

правопорушення, вчинені на ґрунті нетерпимості до представників ромської 

національної меншини, але й демонструють бездіяльність у питаннях превенції. 

Причому дані випадки зазвичай кваліфікуються правоохоронцями як 

хуліганські дії, що мають локальний характер. 

Вказана практика є неприпустимою і неприйнятною у суверенній, 

демократичній та правовій державі. 

У зв’язку з цим наголошуємо, що згадані правопорушення розглядаються 

Комітетом як прояви нетерпимості по відношенню до представників ромської 

національної меншини та такі, що потребують негайного реагування 

правоохоронних органів.  
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Відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації, Україна взяла на себе зобов’язання заборонити і ліквідувати 

расову дискримінацію в усіх її  формах  та  забезпечити рівноправність кожної 

людини перед законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або 

етнічного походження, у тому числі щодо здійснення права на свободу  

пересування і проживання  в  межах держави. 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин вимагає від правоохоронних органів 

ретельного та максимально оперативного розслідування виявлених фактів 

насильства і проявів агресії по відношенню до представників ромської 

національності, вжиття належних заходів реагування, відповідно до вимог 

чинного законодавства України, за для недопущення у майбутньому подібних 

випадків дискримінації за національною ознакою і розпалювання ворожнечі 

стосовно представників ромської національної меншини на території нашої 

держави. 

 

 

 

  

 

 

 

 


