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Джонатан Лі та Володимир Навроцький  
 
Понад  300  осіб,  більше  100  сімей  були  вимушені  залишити  свої  помешкання  в  Києві  після 
погроз на  їх адресу на початку квітня. Щойно остання родина виїхала з поселення, погрози 
були  моментально  реалізовані  і  шість  будинків  одночасно  зруйновані  вогнем,  ймовірно 
через  підпал  коктейлями  Молотова.  Поліція,  незважаючи  на  всю  повноту  інформації  та 
серйозність  погроз,  не  виявила  бажання  вжити  попереджувальні  заходи.  Навпаки,  деяким 
мешканцям за сприяння поліції було придбано квитки. Виселення співпало з підготовкою до 
проведення  у  2017 році  у місті  Києві міжнародного пісенного  конкурсу Євробачення, фінал 
якого заплановано на 13 травня.   
 
Цей напад мав місце не у Східній Україні,  він відбувся в центрі міста Київ. Відповідальні  за 
напад не були сепаратистами, навпаки, вони були звичайними мешканцями міста Київ. А ті, 
чиї помешкання були зруйновані, не належали до будь‐якої політичної сили, не належали до 
терористичних угрупувань – вони були просто ромами.  
    
Ромське поселення неподалік  вулиці Канальна  у Дніпровському районі міста Київ,  існувало 
щонайменше 5 років. Місцеве неромське населення скаржилось на погіршення санітарного 
стану  в  мікрорайоні,  а  тому  з  поселенням  місцеві  активісти  провели  ряд  зустрічей, 
переконуючи ромів покинути свої будинки. Виходить, що дехто обираючи спосіб боротьби із 
бідністю, вирішив погрозами виселити людей на вулицю, а їх будинки знищити. 
   
Представник  Уповноваженого  Верховної  ради  з  прав  людини  –  пані  Аксана  Філіпішина  – 
пояснила, що часто місцеві мешканці скаржились на ріст злочинності внаслідок проживання 
тут ромів. Однак на  запит представника Уповноваженого до поліції щодо рівня  злочинності 
було  отримано  відповідь,  що  після  розміщення  ромського  поселення  в  районі  рівень 
злочинності  не  змінився.  Представник  Уповноваженого  пояснює,  що  скарги  неромського 
населення в більшості ґрунтуються на негативних стереотипах та не підтверджуються даними 
статистики з боку поліції. 
 
Європейський  центр  прав  ромів  (ЄЦПР)  є  міжнародною  неурядовою  організацією,  яка 
протидіє порушенню прав шляхом судового захисту, вивчає дану справу разом із локальним 
експертом, а  також збирає дані шляхом направлення запитів до поліції  та Київської міської 
ради.  Під  час  такого  дослідження,  було  знайдено  підозрілу  інформацію  про  те,  що  влада 
дозволила, або навіть спряла виселенню ромів з поселення у Дніпровському районі.  
 
Зі слів Президента ЄЦПР – Дьордє Йовановича – «ситуація в цілому має багато специфічних 
ознак  погрому,  але  завуальована  за  ширмою  переговорів  та  консультацій  з  ромами». 
Вивчення  ролі  влади  дає  змогу  визначити  додатковий  термін  «етнічні  чистки»,  особливо 
реакцію  міської  ради,  чиї  представники  швидко  підтримали  в  соціальних  мережах 
«очищення» паркової  зони, на території якої знаходилось ромське поселення. Немає змісту 
згадувати  бездіяльність  поліції  у  протидії  погрозам,  їх  активну  участь  у  допомозі  ромами 
залишити поселення, що майже є співучастю, підсумовує пан Йованович.    
 
Напередодні нападу, поліція відвідувала ромське поселення кілька разів, але не для захисту 
людей від погроз, а більше для встановлення осіб  та взяття відбитків пальців. ЄЦПР та  інші 



громадські  організації  заявляють,  що  поліція  проігнорувала  повідомлення  про  погрози  від 
невідомих осіб у масках, які погрожували мешканцям поселення. 
 
Насправді,  найбільш  драматичною  виявилась  інформація,  яка  з’явилась  у  соціальних 
мережах  за  декілька  днів  до  підпалу,  від  Андрія  Страннікова,  депутата  міської  ради,  про 
наявність плану звільнення паркової зони від ромського поселення за допомогою поліції, але 
всі деталі поки він не міг розкрити.   
 
Представник  Уповноваженого  Верховної  ради  України  з  прав  людини  вимагає  належного 
розслідування, а ряд українських правозахисних організацій засудили напад на поселення та 
бездіяльність  поліції  у  захисті  мешканців  ромського  поселення.  Спеціальний  представник 
Генерального секретаря Ради Європи  підкреслив, що виселення людей без підготовки їх для 
переїзду  на  інше  місце  проживання  має  значний  вплив  на  життя  ромів,  які  проживають  у 
місті.  Він  закликав  Київську  міську  раду  відмовитись  від  практики  виселення  ромів  із 
неформальних поселень та надати компенсацію тим, кого вже виселили.   
 
Виселення ромів та руйнування їх помешкань перекликається з подіями 27 серпня 2016 року 
у  селі  Лощинівка  Одеської  області,  де  розлючена  сільська  громада  вимусила  всіх  ромів 
залишити територію села, а згодом – зруйнувала їх будинки. З іншого боку кордону, в Румунії, 
менш, ніж за тиждень до нападу на поселення в Києві, група осіб неромського походження у 
селі  Харгіта  атакувала ромів,  витягаючи  їх  на  вулицю,  била  їх,  в  той  час  як  їх  будинки були 
спалені.   
 
Натомість, ці  напади  стались  у маленьких  селах на  периферії,  а не  у  центрі  столиці  країни. 
Незрозуміла  участь міської  ради  у  нещодавньому  виселенні  ромів  виділяє  її  з‐поміж  інших 
нападів на ромські поселення. Погрози проти ромів по вулиці Канальній, напад на їх будинки, 
приводить до думки, що Київська міська рада вирішила повернулись до старого провіреного 
способу  виселення  ромів.  До  способу,  при  якому  вони  не  потребують  вкладати  кошти  у 
безпеку  людей,  час  поліції  чи  компанії  по  розбору  житла  –  навпаки,  вони  можуть  просто 
позбавити  людей  базових  послуг,  переконатись,  що  поліція  не  буде  забезпечувати 
верховенство  права  в  час,  коли  роми  тихенько  виселяються  в  результаті  погроз,  псевдо‐
консультаціями та участю «зацікавлених сторін».  
 
В  додаток  до  підозрілої  відмови  влади  захистити  людей,  міська  влада  та  поліція  обрали 
абсолютно  помилковий  підхід  до  вирішення  проблеми  неформального  ромського 
поселення.  Замість  того,  щоб  вирішувати  питання  чому  виникло  поселення,  влада  кинула 
зусилля  на  боротьбу  з  наслідками  появи  поселення,  тимчасово  переміщуючи  людей  куди‐
небудь.  
 
Це підтверджує, що або міська влада не розуміє, чому виникло ромське поселення або має 
місце  критичний дефіцит  державницьких  підходів  у  питанні  з’ясування  причин  виникнення 
ромського  поселення.  Рівень  безробіття,  соціальна  ізоляція,  безграмотність,  відсутність 
паспортів та свідоцтв про народження, а також відсутність пристосованого житла у їх місцях 
походження (Закарпатська область та інші регіони України) є настільки високими, що ці роми 
бажають  переїхати  в  Київ,  хоч  би  і  у  непристосований  для  проживання  парк  тільки  в  б 
вижити.   
 
Виселення  ромів  не  спряє  їх  соціальній  інтеграції,  навпаки,  шкодить  освіті  та  обумовлює 
повторення циклу бідності та разових заробітків, коли роми заробляють тільки на їжу замість 



того,  щоб  отримати  можливість  мати  постійний  дохід  від  працевлаштування.  Повторимося 
знову,  ці  люди  виключені  із  суспільства  та  покинуті  суспільством,  але  водночас  роми  не 
зникли – їх проблеми нікуди не ділись, а результатом останніх нападів на ромські поселення 
стане  не  більше,  ніж  відкладання  вирішення  причин  ромських  поселень  і  повторну  появу 
ромських поселень трохи пізніше.  
 
Виселення  напередодні  міжнародного  пісенного  конкурсу  Євробачення  2017  є  безумовно 
підозрілим  співпадінням.  Виглядає  немов  генеральне  прибирання  міста  Київ  також 
розповсюдилось на очищення міста від тих, кому в місті знаходитись небажано. Очевидною є 
ерозія принципів прав людини з боку поліції  і  корумпованих політиків,  яка наносить шкоду 
базовим  суспільним  принципам  мешканців  міста  Києва.  Якщо  ми  дозволимо  виселенню 
ромів  пройти безкарно, ми  стикаємось  із  проблемою  солідарності,   що  вже  само по  собі  є 
небезпечним прецедентом у місті Київ. 
 
Такі  дії  йдуть  у  різкому  контрасті  з  цінностями  солідарності,  співпраці  та  прийняття  інших 
людей,  яким  вони  є,  це  є  принципи,  на  яких  було  засновано  Євробачення.  Неймовірно, 
головною темою цьогорічного конкурсу Євробачення є «Шануймо розмаїття» ‐ що є пародією 
реального  стану  речей.    Виконавчий  менеджер  Джон  Ола  Санд  поставив  цей  слоган  як 
«основу  цінностей  Євробачення».  Він  сказав,  що  конкурс  цього  року  є  інклюзивним  та 
об’єднає одночасно наші спільні риси та унікальні відмінності. Ще навіть до початку самого 
фінального конкурсу, як видно, Києву поки нема чого святкувати. 



Kiev Calling: Ethnic Cleansing Ahead of Eurovision Song Contest 

By Jonathan Lee & Volodymyr Navrotskyy 
 
More than 300 people, over a 100 families, have been forced to leave their homes in Kiev after 
threats were made against their lives in the beginning of April. Only a day after the last families 
departed, the threats were carried out and six houses burned to the ground, likely with Molotov 
cocktails. The police had full knowledge of the severity of the threats that were made, yet no 
preventative measures were taken. In fact, some residents even had assistance from the police in 
purchasing tickets to leave. Their eviction coincides with the city's preparation to host the 2017 
Eurovision Song Contest, the final of which will taker place on 13th May. 
 
This attack did not happen in Eastern Ukraine, it happened in the centre of Kiev. Those responsible 
were not Russian separatists, they were ordinary residents of the city. And those whose homes 
were attacked were not part of a political faction, or involved in terrorist activities – they were 
Roma. 
 
The Romani community at Kanalna Street in Dniprovsky, Kiev have lived there for at least five 
years. Prior to their leaving, there were numerous negotiations with representatives of the 
community to get them to leave the area after non‐Roma residents had complained to authorities 
about worsening sanitation in the area. It seems that some decided that the the best way to tackle 
poverty, was to take matters into their own hands and drive people out with threat of violence, 
and then burn their homes down.  
 
A representative of the Ombudsman's Office, Aksana Filipishina explained that local residents often 
complain of an increase in criminality due to the Roma living in the area. However, when the 
Ombudsman made a police inquiry, the reply was that the level of criminality had not changed in 
the area in the period since the Roma arrived. Ms. Filipishina commented that it seems the 
complaints from non‐Roma are largely based on negative stereotypes, and are not backed up by 
evidence from the police. 
 
The European Roma Rights Centre (ERRC), an international NGO that challenges rights abuses 
through legal action, is investigating the case with human rights monitors and is also pursuing a 
freedom of information request with the police and city council. In the course of their investigation 
they uncovered some suspicious information which suggests the authorities allowed, or even 
aided, the removal of the Roma from the settlement in Dniprovsky. 
 
According to President of the ERRC, Đorđe Jovanović “the whole situation has many of the 
hallmarks of a pogrom, but has been carried out in a more covert manner in the guise of 
community consultation”. The role of the authorities in the matter brings the additional term, 
ethnic cleansing, to mind ‐ particularly the actions of the City Council, whose representatives 
quickly supported the 'cleaning' of the park zone where the Romani houses were located. Not to 
mention the inaction of the police regarding the threats, and their direct involvement in aiding the 
Roma leave the city, both of which amount to complicity according to Mr. Jovanović. 
 
In the days leading up to the attack, police visited the Romani settlement several times, but not to 
protect the people living there, they came to register them and take fingerprints. The ERRC and 
other NGOs say the police ignored reports of masked men threatening the Roma in the area. 
 



Perhaps the most damning information came a  few days before the fire when Andrij Strannikov, a 
member of the City Council, posted to Facebook that he had a plan to get rid of the Romani 
settlement using the police, but he could not disclose the full details at that time. 
 
The Ombudsman has requested an investigation, and a number of Ukranian NGOs have 
condemned the attack and the police for failing to protect the Romani residents. The Special 
Representative of the Secretary General of the Council of Europe has emphasized that evicting 
people without preparing them for resettlement has serious impacts on the life of Romani 
residents of the city. He has called on Kiev City Council to cease removing Roma from informal 
settlements and provide compensation for those who have already been evicted. 
 
The driving out of Roma and the destruction of their homes, echoes the events of 27th August 2016 
in Loshchynivka, Odessa Oblast where the entire Romani population was forced to flee an angry 
mob who later destroyed their homes. Across the border in Romania, less than a week before the 
attack in Kiev, another mob of non‐Roma attacked Romani homes in a village in Harghita, dragging 
families onto the street and beating them while their houses were burned down. 
 
However, these attacks happened in small villages in the countryside, not in the center of a capital 
city. The uncertain nature of City Council involvement also sets the most recent eviction in Kiev 
apart from these other violent removals of Romani communities. The threats against Roma at 
Kanalna Street, and the attack on their homes, suggests that Kiev City Council have opted to return 
to an older, more conservative approach to evicting Roma. One where they do not have to invest 
resources in private security, police time or demolition companies – instead they can simply 
withdraw basic services and ensure police do not enforce the rule of law while Roma are quietly 
moved out by intimidation, pseudo‐consultation and 'concerned parties'.  
  
Aside  from  the  suspicious  lack  of  protection  from  authorities,  the  City  Council  and  police  have 
taken  completely  the wrong  approach  to  trying  to  solve  the  problems  arising  over  the  informal 
Romani  settlement.  Instead  of  addressing  the  issues  of  why  the  informal  Romani  settlement 
emerged in the first place, they have tried to address the consequences and move the people on to 
somewhere else for a short‐term fix. 
 
This demonstrates either a lack of awareness or a complete policy deficit towards the root causes 
of  the  settlement.  The  level  of  unemployment,  social  exclusion,  illiteracy,  lack  of  identification 
documents  and  lack  of  housing options  in  their  usual  place of  residence  (Zakarpattya  and other 
regions of Ukraine) are so high that these Roma are willing to move all the way to Kiev and into a 
park in the center to try and scratch out a living. 
 
Moving  Roma  on  does  not  aid  social  inclusion;  it  disrupts  education  and  continues  the  cycle  of 
poverty  and  casual  employment  where  Roma  are  forced  to  live  hand‐to‐mouth  rather  than  be 
allowed to earn stable employment. Once again, these people have been excluded and abandoned 
by society, but at  the same time they have not disappeared ‐  their problems have not ceased to 
exist, and the result of the recent action only postpones the emergence of the same issues further 
down the road. 
 
The eviction occurring just a month before the commencement of Eurovision 2017 is certainly a 
suspicious coincidence. It seems that Kiev's urban clean‐up preparations in the run up to the 
contest also extend to clearing out those who are deemed to be undesirables. The evident erosion 
of human rights by co‐opted police and corrupt officials is damaging to the basic societal values of 



the citizens of Kiev. If we allow this eviction to go unchallenged, we risk solidifying what is already 
fast becoming a very dangerous precedent in Kiev. 
 
Such actions also stand in stark contrast to the values of solidarity, cooperation and overcoming 
differences, on which Eurovision was founded. Incredibly, the contest's theme for this year is 
Celebrate Diversity ‐ a parody of the reality on the ground. Executive Supervisor Jon Ola Sand 
described the message as “at the heart of Eurovision values”. He said this year's competition is “all‐
inclusive”  and will be a “joining together to celebrate both our common ground and our unique 
differences”. With the competition finals yet to even begin, so far, there has been little to celebrate 
in Kiev. 
 


