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10 грудня ● Транснаціональні права 
мігрантів і мігранток 

10.00 Берлін; 11.00 Київ 
Соціальний захист мігрант_ок: права на пенсії та 
соціальне забезпечення. Пленарне засідання 
 
За даними соціологічного моніторингу, який систематично проводить Інститут 
соціології НАНУ, понад 25% українців мають особистий тимчасовий досвід роботи 
за кордоном, або такий досвід має член їхньої родини. З багатьох причин 
мігрант_ки часто повертаються в Україну та потребують пенсії. 
 
Протягом першого дня форуму ми поговоримо про соціальний захист мігрант_ок, 
зокрема права на пенсію та соціальне забезпечення, проблеми, що виникають при 
реалізації цих прав та можливі шляхи їх вирішення.  

13.00 Берлін; 14.00 Київ(CET) 
Як репрезентувати міграцію на сцені? Панельна 
дискусія 
 
Часто саме мистецтво привертає більше уваги до питань, які маргіналізуються в 
суспільстві. В Україні незалежні театральні ініціативи пережили розквіт під час 
Євромайдану: саме на театральній сцені почали обговорюватися такі проблеми як 
соціальна нерівність, корупція, дефіцит демократії, війна та вимушена міграція. 
Таким чином, театр стає місцем візуалізації складної багатоголосої реальності, 
якій не приділяє достатньо уваги більшість суспільства та ті, хто приймає рішення. 
Театр може підсвітити низові дискусії та маргіналізовані проблеми, та сприяти 
усвідомленню, що суспільство є неоднорідним, проте потреби всіх повинні бути 
враховані. 
 
Під час обговорення ми хочемо обмінятися думками щодо того, як різні театральні 
проекти позиціонують своє місце у соціальному полі та публічній сфері, а також 
поговорити про те, що це значить для тих, хто працює у цих проектах. 
 

15.00 Берлін; 16.00 Київ 
Нетворкінг & Кава 
 
На цій інтерактивній події можна зустрітися з представни_цями наукових кіл, 
політики, громадянського суспільства та культури у неформальній атмосфері. Це 
забезпечить можливості для знайомства та спілкування. 
 

 

 



3 
 

 

11 грудня ● Міграція: низова 
перспектива 

09.00 Берлін; 10.00 Київ 
Міграція і громадянське суспільство. Презентація 
досліджень & Дискусія 
 
На цьому заході ми презентуємо декілька досліджень про стан справ організацій 
громадянського суспільства, створених мігрант_ками, і тих, які працюють для 
мігрант_ок, а також поговоримо про перспективи їх розвитку.  
 

● Організації, засновані україн_ками за кордоном, організації інозем_ок в 
Україні, організації, що допомагають мігрант_кам - що між ними 
спільного? Які цілі, проблеми та виклики їх об’єднують?  

● Якою є роль міжнародних донорів та держави у розбудові громадянського 
суспільства, зокрема, і у сфері міграції?  

12.30 Берлін; 13.30 Київ 
Низовий активізм у сфері міграції. Інтерактивна 
дискусія 
 
Пропонуємо обговорити питання низового активізму та низових організацій та 
ініціатив, що працюють у сфері міграції. Ми хотіли б разом з’ясувати, що лежить в 
основі їх діяльності. 

● Які загальні стратегії та проблеми є у цих організацій? 
● Як вони переростають у НГО і чому? Чому деякі з них так і залишились 

низовими? 
● Як вони співпрацюють між собою та з іншими? Що важливо для співпраці - 

міжнародної та міжгалузевої? 
● Як низові активіст_ки можуть займатися адвокацією? 

 
Тут також цікаво порівняти різний досвід організацій, що працюють у різних 
контекстах (включаючи різні країни). Ми закликаємо наших гостей поділитися 
своїм досвідом та знаннями, це може послужити кроком для подальшого 
спілкування між організаціями та активіст_ками. 

14.00 Берлін; 15.00 Київ 
Міграція у незалежному кіно. Панельна дискусія 
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У наративах офіційних органів, а також у ЗМІ мігрант_ок часто зображують 
відчужено і навіть вороже. Зазвичай це «вони» серед «нас». Ці зображення 
здебільшого не відображають позиції тих, хто мігрували до іншого місця, за 
бажанням чи вимушено. Незалежне документальне кіно може розповідати історії 
з точки зору своїх героїв, має потенціал дати голос мігрант_кам, аби вони 
розповіли про їхню боротьбу, сподівання та прагнення. 
 
Під час дискусії ми поговоримо про проблеми та виклики, з якими стикаються 
кінематографіст_ки та менеджер_ки фестивалів під час роботи з темою міграції. 
Ми обговоримо питання репрезентації та перспективи режисер_ки у фільмах про 
міграцію, логіку менеджер_ок кінофестивалів, які включають такі фільми у свою 
програму, та способи використання цих фільмів як інструменту для продукування 
знань і соціальних змін. 

12 грудня ● Перетинаючи кордони: 
трудова і студентська міграція 

09.00 Берлін; 10.00 Київ 
Кордони та обмеження у контексті Covid-19. 
Панельна дискусія  
 
У цій дискусії ми хотіли б поміркувати про природу та роль кордонів і їх перетину 
у нашому житті. 
 

● Хто створив кордони, і як встановлюються нові? 
● Як карантинні обмеження обмежують свободу пересування? 
● Хто може перетинати кордони, а хто ні? Що зараз відбувається з місцевим 

прикордонним рухом? 
● Як люди, які живуть у прикордонній зоні, зараз справляються з тим, що 

втратили своє основне джерело доходу? Як щодо трудових мігранток і 
мігрантів, які перебувають в іноземній країні і не мають можливості 
повернутися (з економічних та юридичних причин)? 

11.00 Берлін; 12.00 Київ 
Студентська мобільність і міграція. Панельна 
дискусія 
 
За останніми опитуваннями кожна четверта молода людина в Україні має намір 
мігрувати. Водночас лише 8% студентів обирають навчання на академічних 
програмах за кордоном. Чому так багато молодих людей кажуть, що хотіли б 
виїхати з України, а насправді не так багато це роблять? Ми поговоримо про безліч 
факторів, які спонукають молодих людей шукати варіанти навчання за кордоном 
(краща освіта, перспективи майбутньої кар’єри чи щось інше), як вони приймають 
рішення про переїзд і чому так багато залишаються.  
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● Яка роль місць, контактів, мереж та очікувань молоді у формуванні потоків 
студентської міграції? Чи академічна мобільність є першим кроком до 
міграції та переїзду до інших країні? 

● Яка роль міжгалузевої державної політики у формуванні потоків 
міжнародної міграції студенток і студентів? Як розвивається мобільність 
студентства та міграція у часи обмеженого прикордонного руху? 

● Чого ми можемо навчитися з «порушень режиму вільного пересування»? 
Чи втрачають менш розвинені країни «найкращих» і чи є спосіб «зберегти і 
повернути» цих людей?  

Серед запрошених спікерок і спікерів: 
 

● Prof. Denis Eckert (Paris/Berlin);  
● Georg Genoux (Kyiv/Berlin);  
● Den Gumenyi (Kyiv);  
● Johannes Kirsten (Berlin),  
● Dr. Irina Mützelburg (Lyon);  
● Natalia Shevchuk (Kyiv);  
● Emilia Sniegoska (Berlin),  
● Nadia Parfan (Kyiv),  
● Olena Fedyuk (Budapest),  
● Olena Syrbu (Kyiv),  
● Oleksandra Slobodian (Kyiv),  
● Iaryna Khomtsii (Lviv),  
● Danylo Sudyn (Lviv). 

 

 

 

 

 

 

 

За підтримки: 

 

 


