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Передмова

Конституційний обов’язок України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців зумовлює необхідність вироблення більш дійових механізмів підтримки діаспори,  особливо в посткомуністичних країнах, де триває процес самоорганізації українських громад і лише створюється їхня етнокультурна інфраструктура.  Це закономірно вимагає вивчення  не лише причин, шляхів та наслідків формування  української діаспори, а й низки  проблемних питань, пов’язаних  з формами  самовиявлення  та засобами збереження  діаспорними громадами своєї етнічної та культурної самобутності. Йдеться про складний комплекс  внутрішніх  (кількісний та соціальний склад;  компактність проживання;  рівень етнічної самосвідомості; співвідношення  орієнтацій на інтеграцію з новою батьківщиною та на самозбереження) і зовнішніх (етнополітика держав населення;  ставлення етнічної більшості до носіїв інших культурних цінностей,  що виявляється в характері  міжетнічних стосунків; величина культурної дистанції  між українцями та етнічною більшістю країни поселення тощо) чинників, які в сукупності  визначають ті чи ті форми самоорганізації,  рівень відтворення  діаспорою своїх етнокультурних та етноментальних характеристик, а також рівень  комфортності її співжиття з етнічною більшістю відповідної  держави поселення.  Значний науковий інтерес  в цьому контексті  становлять й особливості  орієнтацій  східної та західної  діаспори  на зв’язок  з ядром  українського етносу та відмінності  в очікуваннях  щодо України. 
Саме аналізові таких  проблемних питань, пов’язаних з розумінням  феномену  української діаспори, присвячена ця книга.  Її основу складають  матеріали, які вже були опубліковані  авторами у вигляді:  окремих праць (“Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан”, “Українці Румунії: сучасний стан та перспективи  етнокультурного розвитку”),  розділів ширших монографій, а також статей, що з’явилися, зокрема, на сторінках збірників “Українська діаспора” та “Соціальні виміри суспільства”. 
Цілком очевидно, у читачів може виникнути питання щодо критеріїв відбору вміщених у книзі матеріалів. У зв’язку з цим зазначимо, що автори насамперед мали на меті зібрати в одному виданні ті, поки що  малочисельні,  до того ж опубліковані малим накладом, вітчизняні розвідки, які присвячені  саме соціологічному  аналізові  сучасних проблем української діаспори. Це був системоутворюючий  критерій,  який визначив  як структурну  побудову книги, так і міру й характер  залучення  до неї історичних  матеріалів. 
Зрозуміло, в ході підготовки видання виникла  потреба деякі матеріали скоротити, внести в них певні  уточнення чи дати пояснення  з огляду на зміни  в фактичних  даних,  що сталися вже після  їх першої публікації. 
Сподіваємося, що дана робота приверне до себе увагу не лише фахівців, а й усіх, хто цікавиться сучасним станом  та перспективами розвитку діаспорної гілки українського етносу.  






























Розділ 1.  Теоретико-методологічні засади аналізу української діаспори

Діаспори різних народів нині починають привертати до себе у світі все більшу увагу. Цей інтерес зумовлений кількома чинниками. По-перше, загальноприйняті сьогодні міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та прав національних меншин роблять майже неможливим проведення урядами країн дискримінаційної політики щодо відмінних від основного населення в етнічному відношенні груп під приводом того, що це їхнє внутрішнє питання. Держави, в яких порушуються права людини, в тому числі її національні права, зазнають осуду світового співтовариства. І навпаки, активна підтримка прав людини і своєї діаспори більше не вважається “втручанням у внутрішні справи держави”. Результатом цього стало те, що ставлення до діаспор у країнах їхнього проживання змінюється сьогодні на більш позитивне. 
По-друге, сучасні технології зв’язку уможливили таку інтенсивність міжособових контактів між членами діаспори, її окремими територіальними частинами та країною походження, яка кардинально змінила здатність діаспори до самовідтворення. Звичайно, асиміляційні процеси є об`єктивною реальністю, але історичний досвід засвідчує, що діаспору навряд чи можна вважати лише перехідним явищем. Навпаки, багато діаспор не тільки зберігають свою ідентичність, а й виявляють тенденцію до зростання, поширення та зміцнення.  
Пізнавальний інтерес до української діаспори, умов і чинників її самовідтворення, а також форм інтеграції в суспільства країн поселення існував насамперед у середовищі самих розкиданих по світу українських громад, які прагнули, з одного боку, стати рівноправною складовою суспільства на своїй новій батьківщині, а з другого - зберегти себе і свої зв’язки з країною походження, своїм “старим краєм”. Діаспорні українські спільноти, які тривалий час розвивалися в різних країнах досить відірвано одна від одної, потребували більше знань про життя і проблеми своїх громад в інших державах, про спільність та відмінності між ними. Існувала потреба виявити і зафіксувати досвід  інтеграції як в суспільства країн проживання, так і у всесвітній діаспорний український соціум. Іншими словами, непросте діаспорне життя ставило перед українцями безліч питань, на які потрібно було дати відповідь, і які потрібно було вирішувати або, принаймні, усвідомити й спільно обговорити.  
Задоволення цієї життєвої потреби взяла на себе спочатку діаспорна преса, яка виникає разом з прибуттям першої масової хвилі переселенців. Пізніше за кордоном розпочинаються спеціальні дослідження проблем діаспори, покликані передусім домогти її членам вирішити двоєдине завдання - зберегти себе як окрему самобутню спільноту і водночас інтегруватися в місцеве суспільство. Найбільш повно для свого часу ці питання були висвітлені у виданій протягом 1955 - 1984 років десятитомній “Енциклопедії українознавства” (ЕУ), а згодом у п`ятитомній англомовній “Encyclopedia of Ukraine” (1985 - 1993), у яких значне місце відведено проблемам зарубіжних українців. У 1988 році з ініціативи та заходами Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) в Америці та Фундації ЕУ розпочалася робота над створенням семитомної “Енциклопедії української діаспори” (ЕУД). 
Згідно з концепцією, розробленою головною редакцією ЕУД на чолі з професором Університету ім. Лойоли (Чикаго), відомим діаспорознавцем В.Маркусем, це видання у сконденсованій формі подасть найповнішу на сьогодні суму знань про закордонне українство, його життєдіяльність, досягнення, проблеми і боротьбу за виживання в усіх галузях суспільного життя й творчості. Видання цієї енциклопедії суттєво збагатить знання про українців у всьому світі, дасть багатий матеріал для розуміння тих суспільних, політичних, етнокультурних процесів, які відбуваються в середовищі українських спільнот у різних країнах.  
Не менш важливим є й те, що праця над ЕУД та інші дослідження діаспори (особливо варто відзначити цінну колективну англомовну монографію “Ukraine and ukrainians throughout the world”, що з`явилася 1994 року в Торонто під редакцією Енн Ленчик Павлічко) стимулюють вивчення “білих плям” у розвитку українства і, таким чином, дозволяють заповнити чимало прогалин у наших знаннях про роль і місце українців серед інших народів планети, про їх внесок у світову цивілізацію.
Останніми роками відчутно зріс інтерес до української діаспори й в Україні, де до недавнього часу для багатьох зарубіжна гілка українського етносу, особливо західна, була “tabula rasa” (чиста дошка). Україна, що відроджується, хоче більше знати про “свої” закордонні етнічні розгалуження, про тих понад 16 (за деякими оцінками до 23-25) мільйонів розкиданих долею по світах українських емігрантів та їхніх нащадків, які зуміли в умовах багатоетнічного оточення зберегти українську мову, народні звичаї, культурні, мистецькі, побутові традиції, зрештою, свою національну самобутність та емоційну прив’язаність до своєї історичної батьківщини. Україна починає усвідомлювати, що ці люди заслуговують не тільки взаємної поваги, а й всілякої підтримки. І що розвиток всебічних культурних, наукових, економічних зв’язків з діаспорою необхідний, передусім, самій Україні, оскільки кожна зарубіжна українська громада є джерелом знань про нашу державу і провідником політичного впливу в інтересах нашої держави  в країні свого поселення.  
Із здобуттям Україною незалежності та руйнуванням ідеологічних стереотипів, які стояли на заваді взаємним контактам, зростає інтерес громадськості до історії, сучасного життя, надбань у галузі економіки, науки, культури, освіти, мистецтва, літератури. На хвилі етнокультурного відродження з’являються публікації про невідомих широкому загалу письменників, митців, науковців з числа зарубіжних українців, друкуються їхні літературні твори. Поряд з активним публіцистичним “освоєнням” проблем української діаспори та, зокрема, її ролі в становленні молодої української держави розгортається наукове вивчення діаспори.  Виходить у світ ряд колективних та індивідуальних монографій, в яких висвітлюються політичні та соціально-економічні причини еміграції з України на різних етапах її історії, дається демографічна характеристика, розкриваються роль і місце українських етнічних груп в соціально-економічній структурі країн поселення, аналізуються стан збереження етнічної самобутності діаспори та її зв’язки з землею батьків. Серед кількох десятків праць з цієї тематики варто відзначити ті, які дають загальне уявлення про сутність і проблеми української діаспори. Це, передусім, такі видання, як “Зарубіжні українці” (К.: Україна.- 1991), “Українці в зарубіжному світі” (К.: Наукова думка. - 1991), “Зберігаючи українську самобутність” (К.: ІНТЕЛ.- 1992), Заставний Ф.Д. “Східна українська діаспора” (Львів.: Світ.- 1992) та його ж “Географія України: У 2-х книгах” (Львів: Світ, 1994), Винниченко І.І. “Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис” (Житомир: Льонок.- 1992). Ці та низка інших видань, зокрема присвячених становищу українців в окремих країнах їхнього поселення, суттєво розширили і поглибили уявлення про історію і сучасні проблеми української діаспори. Виникли Міжнародна асоціація україністів і Республіканська асоціація українознавців. 
У 1992 році Інститут соціології НАН України та Редакція ЕУД при НТШ (США) почали видавати періодичний збірник, по суті журнал, “Українська діаспора”, співредакторами якого є член-кореспондент НАН України В.Євтух і дійсний зарубіжний член НАН України В.Маркусь. 1994 року вчені НАН України підключились до виконання проекту ЕУД, зініційованого науковцями діаспори. В результаті їхніх спільних зусиль 1995 року першим побачив світ четвертий том енциклопедії, присвячений українській присутності в Австралії, Азії та Африці. Готуються до видання наступні томи цієї синтетичної праці.
Українська діаспора виявилася життєздатною і динамічною формою існування українського етносу. Після появи останніх за часом публікації видань з цієї тематики у становищі української діаспори, особливо її східної частини, в осмисленні нею своєї ролі і свого призначення, у її зв’язках з “материком” - Україною відбулися великі зміни. Показати це нове обличчя української діаспори, відобразити нові тенденції, що позначилися в її розвитку, розкрити політику української держави щодо зарубіжних українців і стало метою написання цієї книги. При її підготовці авторами опрацьовано численні і часто маловідомі в Україні зарубіжні матеріали і публікації, а також дані вітчизняних досліджень про життя українців у світі. З огляду на вирішальну роль власне етнічних організацій - професійних, допомогових, культурних, освітніх, релігійних та ін. - у самозбереженні і розвитку українських спільнот за рубежем значна увага приділяється питанням організованого життя української діаспори, а також її взаємодії, яка здійснюється через ці організації, з Україною.  

Українська діаспора як суспільне явище

Українською діаспорою (з грецьк. “diaspora” - розсіяння) називають сукупність українців (осіб українського походження), які проживають за кордоном, за межами України. Термін “українська діаспора” утвердився в українській публіцистиці й наукових дослідженнях порівняно недавно. Раніше говорили про українців поза межами України (територіального ядра етносу), про українські меншини у сусідніх країнах, про емігрантів, в окремих випадках - про політичну еміграцію, про українських колоністів і колонізацію або про етнічних українців, які в іноетнічному оточенні були об’єктом асиміляції, різного ступеню інтегрування й відчуження від материнського етносу.
Поняття “діаспора” тривалий час пов`язувалося лише з євреями, які з часу Вавілонського полону опинилися поза своєю первісною батьківщиною - Іудеєю і Самарією - й розпорошились по світу. Згодом словом “діаспора” почали іменувати й розсіяння поза своїми країнами інших народів - вірменів, греків, індійців, поляків тощо.
Еволюція самоназв і назв груп українців, які з різних причин і в різні періоди покидали рідні землі й оселялися на більший чи менший термін за кордоном, а також історичне підґрунтя та закономірність появи означення “українська діаспора” глибоко розкриті в цікавій розвідці американського професора В.Маркуся “Чому діаспора: спроба ідентифікації поняття”, що нею відкривається перше число збірника “Українська діаспора” (1992 р). Спочатку українців, які в пошуках кращої долі прямували, зокрема, до Америки, місцеві жителі називали просто іммігрантами (від лат. іmmigro - вселяюсь, в`їжджаю). В деяких країнах українців, як і інших європейців, що оселялися за океаном, часто називали також колоністами. В Канаді, а ще більше в Південній Америці, поселенців на фермах, не зважаючи на те, чи вони походили з колонізаторських країн чи ні, називали колоністами, а їхні поселення колоніями. “Колоніями” подекуди називали окремі поселення, частину міста, більш чи менш компактно заселену представниками якоїсь національності або цілу етнічну спільноту в даній країні чи місцевості, наприклад, німецька колонія, українська колонія тощо. Проте цей термін згодом вийшов з ужитку і нині застосовується лише в спеціальній літературі.  
Після Першої світової війни українців, які жили за океаном, вже не можна було назвати іммігрантами. Майже половина з них народилася в країнах поселення, а іммігрантами були хіба що їхні батьки чи діди. Самі себе вони, в залежності від того, що вважали за потрібне в конкретний момент підкреслити - свою етнічну чи політичну належність, - називали американськими, канадськими, бразильськими українцями чи, навпаки, українськими американцями, українськими канадцями тощо. 
Внаслідок поразки національно-визвольної боротьби 1917 - 1920 рр. десятки тисяч українців змушені були з політичних причин покинути батьківщину й емігрувати за кордон. Відповідно, вони називали себе емігрантами. Поняття “еміграція” підкреслювало факт нетривалості виїзду і перебування за рубежем.
Важливе значення для цих емігрантів мала проблема віддалі. Давно доведено, що ближчі віддалі притягають емігрантів значно сильніше, ніж дальші. Ця тенденція особливо характерна для політичної еміграції. Українські політичні емігранти прагнули бути поряд з Україною, не втрачати з нею зв`язку, готувались до швидкого повернення у рідний край. Відтак перебування за кордоном розглядалось на перших порах як явище тимчасове, що протриває недовго. Але, крім суто географічних аспектів віддалі, є ще й суспільні її аспекти - етнокультурні, мовні, побутові, психологічні тощо. Українські політичні емігранти-наддніпрянці здебільшого прямували до близьких їм з цього погляду країн - Польщі і Чехословаччини; галичани - також до Чехословаччини й до зрозумілих їм та добре знаних ними Австрії і Німеччини. Обставини змушували українських політичних емігрантів обирати місцем свого осідку й інші європейські країни. Однак в момент виходу на еміграцію вони не мали наміру масово переміщатись, зокрема, за океан.
Початкова настанова на “тимчасовість” перебування за кордоном відбилась на всьому способі життя політичних емігрантів. Більшість із них не тільки не докладала зусиль для інтегрування в суспільства країн поселення, а, навпаки, всіляко противилась цьому. Емігрант, який ставав на шлях натуралізації (набуття громадянства країни поселення), вважався мало не “втраченою” для української національної справи людиною. Показовим з цього погляду був характер взаємостосунків між політичними емігрантами і давнішими українськими поселенцями в окремих європейських державах, наприклад, в Югославії. Хоча і ті, й інші вийшли з одного етносу, їм було важко знайти спільну мову. Діяльність українських політичних емігрантів мало цікавила давніших поселенців та їхніх нащадків, які на той час вже складали інтегральну частину суспільства країни поселення, жили інтересами передовсім своєї нової, а не історичної батьківщини. Зі свого боку, політичні емігранти ніяк не могли зрозуміти такої, за влучним висловом професора М.Сосновського, “поселенчої філософії” старих емігрантів. На цьому грунті нерідко доходило навіть до конфліктів.
І все ж намагання міжвоєнних українських політичних емігрантів політизувати давніші українські громади, що утворились в результаті економічної еміграції, не були марними. Особливо помітний вплив справили міжвоєнні емігранти на політизацію українських поселень за океаном. Не тільки ті з них, що у 1920 - 1930 –их рр. переїхали з Європи за океан на постійне проживання, а й ті, що навідувались сюди тимчасово, спричинилися до розбудови своєрідних аналогів політичних організацій, котрі діяли на еміграції в європейських країнах.
Політичні емігранти, які складали більшість другої хвилі масової еміграції за межі України, поповнили українські громади майже у всіх країнах перебування українців. У зв’язку з тим, що загальний освітній рівень цих емігрантів був значно вищий, ніж у вихідців з України попередніх років, вони швидше пристосовувались до нових умов і брали активнішу участь у громадському житті. З цього середовища вийшло багато лідерів громадсько-політичних та культурно-освітніх українських організацій у різних країнах. Оскільки ця частина зарубіжних українців задавала, так би мовити, тон усім українським громадам, термін “українська еміграція” згодом поширився й на попередніх поселенців та їхніх нащадків, хоча, як справедливо зазначає В.Маркусь, з соціологічного й юридичного погляду він був не точним. 
Емігрантами називали і тих, хто залишив Україну в ході третьої хвилі масової еміграції, здебільшого політичних втікачів, які опинилися на Заході після 1945 р. Таким чином, термін “українська еміграція” певною мірою ідентифікував українську політичну еміграцію міжвоєнного та післявоєнного періодів. Але він був вже неадекватним стосовно їхніх дітей та онуків, а також тих українців, що опинилися за межами України в інші історичні періоди.
Та й самі діти і онуки українських політичних емігрантів, для яких постійне перебування в країні народження стало цілком природним, не вважали себе емігрантами. Разом з тим вони не бажали відкинути чи заперечити своє українське походження. Вихід з цієї ситуації був знайдений у поверненні до самоідентифікації, яка побутувала до початку масової політичної еміграції і політизації давніх українських громад. Знову починають вживатися такі самоназви, як американські, канадські і т.п. українці. Інші ж, які ототожнювали себе передусім з країною проживання, віддавали перевагу визначенню, що підкреслювало правовий громадянський статус “американці, канадці і т.п. українського походження” або “українські бразильці, українські австралійці” тощо. Дехто вирішував проблему співвідношення етнічної і національної (у західному розумінні терміну, тобто державної) лояльності, визначаючи себе “через риску” (hyphenated identity) - як члена американсько-української, канадсько-української, австралійсько-української і т.д. спільноти. 
Все це, однак, не знімало з порядку денного проблему знаходження об`єднуючого поняття для ідентифікації усіх розсіяних по світі українців, враховуючи те, що за всієї різноманітності конкретних ситуацій і становища українських громад в різних країнах, цим громадам притаманні певні спільні вартості та інтереси.
Питання самоназви не є, як це може здатися на перший погляд, якимось надуманим чи таким, що не заслуговує серйозної уваги. В його основі лежить складна для багатьох зарубіжних українців проблема ідентичності, яка виявляється, передусім, у проблемі лояльності, співвідношення патріотичних орієнтацій: що ставити на першому місці - країну поселення чи Україну. Термін для означення українців, які перебували за межами України, повинен був, по-можливості, найповніше відобразити сутність цього явища і, крім того, бути політично прийнятним як для країни походження - України, так і для країн перебування.
Проводячи аналогії між собою та давнішими й організованішими діаспорами, аналізуючи їхню роль у збереженні національної культури, релігії, у державотворчому русі, особливо роль єврейської та вірменської діаспор, зарубіжні українці давно відзначали подібність своєї долі до цих традиційних діаспорних спільнот. Об’єднувала з ними більша чи менша недобровільність розсіяння по світах, протидія природним процесам асиміляції й прагнення зберегти свою ідентичність, а також прив’язаність до своєї батьківщини та бажання допомогти рідній землі. 
З розвитком політичної та національної самосвідомості зарубіжних українців і, зокрема, з самовизначенням їх ролі щодо історичної батьківщини, поняття “діаспора”, яке на противагу перехідним термінам “імміграція” чи “еміграція” набирало сталого й водночас більш гнучкого змісту, дедалі міцніше утверджувалося в українських громадах.
В Україні до недавнього часу термін “українська діаспора” сприймався далеко неоднозначно і був об’єктом гострих дискусій. Противники вживання цього терміну посилалися здебільшого на те, що поняття “діаспора” стосувалось і стосується винятково євреїв і проводити тут якісь аналогії з українцями з наукової точки зору неправомірно. Але першоосновою такого підходу була все ж політична кон’юнктура. Справа в тому, що, по-перше, термін “діаспора” підкреслює факт переважно недобровільного розсіяння людей одного етнічного походження; по-друге, у процесі розвитку діаспор недержавних народів неодмінно доходить до формування політичної ідеології, спрямованої на визволення історичної батьківщини й утворення власної незалежної держави. Саме з огляду на ці дві визначальні ознаки поняття “діаспора” його застосування стосовно відірваної від материнського кореня частини українського етносу було неприйнятним для тих політичних і наукових кіл в Україні, які виступали за збереження її статус-кво у складі СРСР.
З проголошенням незалежності Української держави ставлення до терміну “українська діаспора” значною мірою змінилося. Цей термін якщо й не став загальноприйнятим, то, принаймні, широко вживаним.    
Сьогодні важко сказати, хто і коли почав вживати термін “українська діаспора” для означення всіх людей українського походження за межами України. Ще в 1920 – 1930-ті рр. цим терміном користувався визначний український політолог, етнолог і соціолог В.Старосольський. Остаточно ж він утвердився на початку 1980-их років, коли в дев’ятому томі “Енциклопедії українознавства” з’явилася стаття під назвою “Українська діаспора”.
В основі поняття “українська діаспора” лежить визнання сучасних кордонів України як історичної і політичної реальності, а також наявності проживання українців в багатьох інших країнах на території кількох континентів. У деяких суміжних з Україною державах українці живуть на землях, здавна населюваних ними. Вони туди не емігрували, а є там корінним населенням. В точному розумінні слова вони не є “діаспорою”. Але крім цієї категорії українців, тут є й інші українці, які живуть розпорошено по всій території цих країн. Проблеми, ситуації та перспективи - правові, політичні, культурні, психологічні - тих і тих українців в межах однієї країни (наприклад, Польщі, Словаччини, Румунії, Росії) схожі між собою. При цьому вони становлять в даній країні одну спільноту інтересів і етнокультурного самовизначення. В межах політичних кордонів цих держав вони є меншістю і, незалежно від місця проживання, мають в ряді країн єдиний політико-правовий статус як національна меншина.
 Склалася також певна спільність вартостей, внутрішньої солідарності та інтересів, зокрема спільність поглядів усіх зарубіжних українців на роль і долю України. Більше того, можна сказати, що саме моральний зв’язок з Україною дає відчуття певної єдності і спільності всім українським громадам, що реалізується у встановленні й розвитку багатьох зв’язків між ними: культурних, релігійно-церковних, професійних, економічних тощо.
Виходячи з домінування духовних, психологічних чинників у єднанні всіх українців, можна констатувати, що світове українство - це спільнота, передусім, соціально-психологічна.
Як вже зазначалося поняття “українська діаспора” означає всю сукупність українців або ж осіб українського походження, що проживають за межами території України. Це поняття, якщо скористатися класифікацією, запропонованою В.Маркусем, охоплює різні категорії людей українського походження з різним ступенем зв’язків з історичною батьківщиною: українське населення на суміжних українських етнічних землях, які нині не входять до політичних кордонів України; соціально-економічну еміграцію з України колонізаційного типу від початку ХІХ століття до 1960 – 1970-их рр.,  спрямовану на Схід, головним чином в межах території колишнього СРСР; соціально-економічну (заробітчанську) еміграцію з кінця ХІХ століття переважно в західну півкулю; політичну еміграцію після 1917 – 1920-их рр. та з кінця Другої світової війни; індивідуальних різного часу та з різних причин українських емігрантів, які в нових місцевостях свого перебування прагнуть зберегти етнічну ідентичність та підтримувати зв’язки з Україною.
Необхідно підкреслити, що будь-які статистичні дані про чисельність українців та про їхнє розселення в сучасному світі є, на жаль, досить умовними. Справа в тому, що не в усіх країнах враховується етнічне походження населення. А там, де це робиться, національна належність часто фіксується за країною виходу іммігранта. Тому значна кількість українців, які залишили рідну землю тоді, коли України як окремої політичної одиниці ще не існувало, записана в документах австрійцями, росіянами, румунами, поляками і т.п. Крім того, є статистика державна, а є громадсько-культурних організацій і церковна. Їхні дані щодо етнічного складу населення суттєво відрізняються.
Потрібно брати до уваги й те, що до недавнього часу українці в країнах Східної Європи та у республіках колишнього СРСР не мали змоги вільно самоідентифікуватися. Негативне ставлення влади до проявів національної (етнічної) самосвідомості та до прагнення зберегти свою національну культуру, що виявлялося у відсутності умов для національно-культурного розвитку, у прихованій або й відкритій їх дискримінації, спричинили ситуацію приховування українцями своєї національності. Сучасні наукові дослідження засвідчують, що усвідомлення людиною своєї належності до певного етносу формується ще в дитячі роки і в дорослому віці, навіть в іншоетнічному оточенні, як правило, не змінюється. А тому “зникнення” за даними урядової статистики фактично упродовж життя одного покоління у колишньому СРСР, а також у ряді країн Східної Європи кількох мільйонів українців можна пояснити лише застосуванням щодо них дискримінаційних заходів (з етноцидом включно), що викликало появу стійкого “етнічного жаху”. 
Небезпідставність припущень щодо упередженості й недостовірності офіційної статистики підтвердив, зокрема, колишній міністр Російської Федерації у справах національностей та федеративних відносин В.Михайлов, зазначивши під час проведення у Москві у травні 1996 р.  конференції “Діаспорні народи. Держава і суспільство”, що в Росії нараховується 6 млн осіб українського походження(за даними перепису 1989 р. в Російській Федерації проживало 4,3 млн українців). Втім, в українській (часом і в російській) пресі називаються цифри від 10 до 20 млн українців, які вираховуються авторами шляхом екстраполяції показників природного приросту та міграційного притоку українського населення до Росії. Результати урахування “прихованих” українців не тільки в пострадянських державах, а й в інших країнах світу,  приводять деяких фахівців до висновку про те, що загальна чисельність українського етносу має сягати 60-80 млн. 
Очевидно, такі припущення мають під собою певну реальну основу, однак відсутність глибокого вивчення цього питання не дозволяє оперувати такими показниками як науково достовірними. Тому, незважаючи на існування чималої кількості доказів про неточність відтворення чисельності українців у світі офіційною статистикою, ми будемо дотримуватися саме її даних як найбільш все-таки вірогідних. Будемо сподіватися, що майбутні переписи населення дадуть нам правдивішу ніж та, що існує сьогодні, інформацію щодо українців у різних країнах світу. 
Приймаємо, таким чином, за основу визначення чисельності українців дані офіційної статистики, а там, де не ведеться облік етнічної належності чи етнічного походження населення, - статистику церковну та інших громадських організацій. Згідно з цими даними у сьогоднішньому світі нараховується від 47 до 50 млн  українців. В це число входять як ті, хто усвідомлюють себе українцями, так і ті, які лише за своїм етнічним походженням частково чи цілком є українцями. Останнє стосується насамперед тих українців, які проживають за межами нашої держави.
В Україні за даними перепису 1989 р.  налічується дещо більше 37 млн  українців.* За її межами - від 10 до 13 млн. Тобто кожен четвертий-п`ятий українець у світі проживає за межами своєї історичної батьківщини.
В чому ж полягає сутність феномену “українська діаспора” з точки зору сучасних 
* Таку ж цифру відтворив і Всеукраїнський перепис населення 2001 р.; згідно з його даними в Україні проживає близько 37 млн 542 тис. українців.
уявлень про закономірності виникнення й розвитку народів-етносів та про зміни їх у часі і просторі (етнонаціональні процеси)? Щоб відповісти на це запитання, потрібно з`ясувати те, як співвідносяться і як взаємодіють між собою явища, що їх прийнято визначати поняттями “етнос” і “діаспора”? На думку авторитетного етнолога Юліана Бромлея, етнос - це сукупність людей, що склалася історично, і яка характеризується спільними відносно стабільними особливостями культури та психіки, а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших подібних утворень. 
Кожний етнос має свою оригінальну структуру, що дозволяє говорити про етнічну цілісність певної сукупності людей. Особливості українського етносу великою мірою визначаються двома основними і взаємопов`язаними структурними чинниками: 1) характером його розміщення в сучасному світі; 2) рівнем етнічної самосвідомості та самоідентифікації окремих його частин або ж окремих його представників. За показником просторового, територіального розміщення в світі український етнос складається із двох структурних елементів: територіального або поселенського ядра - українців, які проживають в Україні, і діаспори - тих українців, які проживають за її межами, на території інших етнополітичних організмів (держав). 
Значно складнішою є структура українського етносу, коли в її основу кладеться чинник самосвідомості, а зрештою й самоідентифікації представників його ядра і діаспорних частин. 
Усвідомлення своєї єдності й відмінності від інших або етнічна самосвідомість є, з погляду фахівців, головною ознакою, що забезпечує внутрішню інтеграцію членів етносу та їхнє відмежування від інших етнічних колективів. Всі інші ознаки - спільність мови, культури, економічного життя та територіальна єдність тощо, - хоч і є важливими, але після того, як етнос-народ сформувався, перестають бути обов’язковими для його існування. 
 Будучи відображенням всіх об”єктивних чинників, що формують етнічну спільноту, етнічна самосвідомість з часом набуває певної самостійності. Внаслідок цього вона може зберігатися навіть за умови втрати етносом чи його частиною ряду чинників, що обумовили його виникнення, навіть таких важливих, як територія або мова. Тому завдяки збереженню етнічної самосвідомості діаспорні групи можуть існувати протягом тривалого часу, не асимілюючись оточуючим середовищем. Переконливим підтвердженням цього є існування упродовж двох тисячоліть єврейської діаспори, окремі частини якої, розпорошені по світу, не мали ні спільної території, ні спільної мови.
Проте характер розселення народу, безумовно, впливає на збереження і розвиток ним своєї етнічності. Це добре помітно, якщо розглянути рівень самосвідомості, зокрема самоідентифікації, територіального ядра і діаспорних частин українського етносу. Скористаємося у цьому випадку схемою відомого англійського вченого Ентоні Сміта, згідно з якою структуру кожного етносу можна уявити у вигляді трьох концентричних кіл: 1) ядро; 2) маргінальний прошарок; 3) етнічні категорії. Для представників ядра властивий найвищий ступінь самосвідомості й самоідентифікації з українським етносом. Це рівень, коли особа не просто час від часу згадує чи заявляє про свою належність до українського етносу, а й сприяє генеруванню, репродукції української етнічності. Ядро етносу, безумовно, знаходиться в Україні. Проте до цього ядра, визначеного за найвищим рівнем самосвідомості, входять не всі представники територіального ядра етносу, тобто, не всі українці, що проживають в Україні. Значна частина територіального ядра перебуває в маргінальному прошарку, або й поміж етнічних категорій.
До маргінального прошарку відносяться ті, кому властива подвійна, а нерідко й потрійна, етнічна самосвідомість, що формується в процесі постійних або тривалих контактів з представниками інших етносів. Маргіналізація особи виражається в такому засвоєнні нею культури та менталітету іншого етносу чи етносів, при якому людина перебуває ніби на межі між ними і, відповідно, ідентифікує себе з кількома етносами одночасно. Маргінальний стан - це щабель до асиміляції, яка первинно є об`єктивним процесом при взаємодії двох або кількох етносів, але в подальшому може стимулюватися на рівні державної політики.
З врахуванням зазначеного маргінальний прошарок українського етносу включає певну частину територіального (поселенського) ядра й практично всю, за окремими винятками, українську діаспору. Такі винятки можна спостерігати тоді, коли особи українського походження - громадяни інших країн - не тільки зберігають в іншоетнічному середовищі українську етнічність, але й своєю діяльністю стимулюють її розвиток.
До етнічних категорій відносять осіб, які практично вже втратили українську етнічність, набувши іншої, і лише їхнє походження чи певний зв`язок з українським етносом вказують на їхню належність до нього. Історична доля розпорядилася таким чином, що переважну більшість представників української діаспори за ознакою етнічної самосвідомості та самоідентифікації слід відносити саме до таких категорій. Це зумовлено тим, що в умовах іншоетнічного оточення і необхідності інтеграції в місцеве соціокультурне середовище вони або не мали можливості підтримувати й розвивати українську етнічність (в колишньому СРСР за межами України), або ж українська етнічність, особливо для другого, третього і наступних поколінь, якщо не заважала, то у всякому випадку не сприяла їхній соціальній мобільності (у країнах західного світу).      
Отже, етнічна самосвідомість діаспори великою мірою обумовлюється тим, що вона знаходиться за межами розселення основної маси членів етносу й існує у вигляді більших чи менших етноареальних чи етнодисперсних вкраплень в іншоетнічному середовищі. Оскільки така діаспорна етнічна група, як правило, менша за чисельністю порівняно з етносом, на території якого вона проживає, її місце в етнічній структурі населення тієї чи тієї країни точніше визначається поняттям “етнічна (національна) меншина”.
В ряді держав Східної і почасти Центральної Європи політико-правовий статус українців як національної меншини закріплено законодавчо. Це забезпечує певну державну підтримку зусиллям місцевих українських громад щодо збереження своєї самобутності, отримання освіти та інформації рідною мовою тощо. У більшості ж країн забезпечення національно-культурних потреб є справою самих етнічних груп, їхнього бажання, волі й організаційних зусиль.
Виходячи з винятково важливої ролі, яку відіграє інформація в процесі формування етнічної ідентичності та етнічного самоусвідомлення особи, етнос можна розглядати як особливу інформаційну систему. Відтворення етнокультурних та етноментальних рис членами етносу забезпечується на порядок вищою, порівняно з міжетнічними контактами, інтенсивністю інформаційних зв’язків всередині етносу. З цією метою етнос формує свою власну культурну підсистему, яка прагне набрати рис цілісності та здатності забезпечувати інформаційні потреби його членів.
Що ж до діаспорних груп, то їхня специфіка полягає в тому, що внутрішні інформаційні зв’язки у них значно слабші, ніж ті, які зв’язують їх з нацією країни поселення. Лише частина цих інформаційних зв’язків організується самою діаспорою, знаходиться в межах її специфічної культури, здійснюється її мовою. Переважна частина інформаційних зв’язків обслуговується мовою нації країни проживання через її систему національної освіти, її літературу і пресу, її спільні для всієї нації і не орієнтовані спеціально на дану діаспору радіо й телебачення.
Діаспорні групи, як правило, вкорінені в соціально-економічні, культурні і соціально-політичні параметри народів, серед яких вони проживають. Необхідною умовою такої інтеграції й подальшого існування діаспори як життєздатної спільноти є культурна адаптація та акультурація її членів - засвоєння мови, культури, норм і стереотипів поведінки відповідного середовища. Водночас цей процес несе й певну загрозу для існування етнічної групи саме як діаспори. Нерідко частина її представників у другому-третьому поколіннях, тобто діти або онуки першопоселенців, повністю розчиняється серед основного етносу держави - асимілюється. 
Дуже важливим, проте не єдиним і не вирішальним чинником, що об’єднує і консолідує зарубіжних українців є мова. Нинішня українська діаспора - це переважно друге, третє, четверте покоління колишніх українських емігрантів. Вона глибоко вкорінена в соціальне, культурне й економічне життя своїх країн і цілком природно, що її представники спілкуються головним чином або й тільки мовою, що виконує функції державної (офіційної, загальноприйнятої) в даній країні. Статистика свідчить, що чисельність тих, хто володіє українською мовою, у середовищі діаспори неухильно зменшується. “Нас, українців, - російськомовних і англомовних, полонізованих і румунізованих, мадяризованих і ословачених, і всіх інших неукраїнськомовних набагато більше, ніж українців україномовних”, - говорив у своєму виступі на ІІ Всесвітньому форумі українців 21 серпня 1997 р.  Іван Драч і з болем констатував, що “мовна шагренева шкіра українства зменшується”.
Глибока інтегрованість, вкоріненість етнічної діаспори в усі сфери життя країни проживання, засвоєння її членами духовних цінностей і стандартів місцевої спільноти обумовлюють той факт, що навіть тривале збереження в новому середовищі етнічної самобутності не переростає, як правило, у прагнення пов’язати свою долю з державою свого етносу, переселитись до неї. Діаспорні групи є, таким чином, органічними, хоча й дещо особливими, частинами нації (етнополітичного організму), серед якої вони проживають, а не частинами нації країни  походження. Тому, з одного боку, українці, які проживають, наприклад, у США, не перестають бути частиною українського етносу, з іншого - вони належать не до української, а до американської нації, є американцями українського походження. Аналогічно, частина польського етносу, що проживає в Україні, є частиною українського, а не польського етнополітичного організму або нації в політичному значенні цього терміну. Ці об’єктивні обставини життя знаходять свій відбиток у самосвідомості членів діаспорних громад, що, як правило, відзначають насамперед свою національну (в західному розумінні, тобто державну) належність, а вже потім - етнічну.
Ілюстрацією цього може слугувати самовідчуття одного з представників грецької діаспори України. Ректор Маріупольського гуманітарного інституту, професор Костянтин Балабанов, названий американським журналом “Тайм” в числі 9 видатних представників грецької діаспори у світі, “чия невтомна діяльність, цілеспрямованість і талант отримали визнання і повагу світового співтовариства”, вважає себе, наприклад, “патріотом України, який зберігає в серці часточку тепла Еллади”.
Сутність української діаспори як суспільного феномену до певної міри проявляється з вияснення того, чим вона не є. Діаспора не є еміграцією, хоч з неї починається. Завдання економічної еміграції - інтеграція. Економічні емігранти бажають якнайшвидше стати повноцінними громадянами нової країни поселення. Свої культуру, мову, звичаї вони зберігають лише тому, що їм легше жити із “своїми” людьми, спілкуватися рідною мовою. Ці знання й цінності вони стихійно передають своїм дітям.
Від економічних суттєво відрізняються політичні емігранти. Їх не приваблює інтеграція в місцеве суспільство. Вони живуть для країни, яку мусили залишити. Перебування в чужій країні вони вважають тимчасовою необхідністю, і тому намагаються зберегти себе і своїх дітей в повному духовному зв`язку з батьківщиною. Довгі роки вони можуть “сидіти на валізах”, чекаючи сприятливих умов для повернення на батьківщину і поступово входячи в життя країни поселення. Проте, коли можливість повернутися так і не з`являється, скоріше чи пізніше життя емігрантів (як емігрантів) вичерпується. Вони постають перед необхідністю вибору одного з двох шляхів - шляху асиміляції чи шляху діаспори. 
Шлях асиміляції є цілком нормальним, природним і легшим порівняно зі шляхом діаспори. Зарубіжним українцям легше засвоїти мову і культуру свого оточення (покоління, народжені на нових батьківщинах, засвоюють їх, так би мовити, автоматично), ніж дотримуватися традицій своїх батьків і дідів. Тому на збереження своєї ідентичності вони мають жертвувати багато часу, енергії, зрештою, коштів. Труднощі цього шляху полягають і в тому, що він загалом мало толерується оточенням. Ним ідуть лише ті, хто його свідомо вибирає.
Які ж мотиви рухають поведінкою цих людей, що вони отримують взамін? “Задоволення діаспори, - пояснює професор з Австралії Роман Сербин, - збереження ідентичності”. Засоби для кращого збереження своєї ідентичності українська діаспора шукає відповідно до обставин, що існують в країні проживання, покладаючись у цьому передусім на себе. У Канаді, наприклад, це робилося за допомогою співініційованої українцями політики багатокультурності. Ознайомлення з елементами української культури й популяризація її серед співгромадян іншого походження приносили українцям пошану і зміцнювали в молодому поколінні почуття повновартості й солідарності зі своїми батьками. Коли українські колядки, українська писанка, українські танці стали настільки відомі і шановані в Канаді, що їх часто представляли як вияв канадської мозаїки, то це консолідувало українську ідентичність.
Діаспора шукає сенс свого існування в самій собі. Так як дитина не живе для матері, що дала їй життя, так і діаспора не існує для країни, з якої вона вийшла і без якої їй важко існувати. 
Зв`язок етнічної батьківщини (материка) з діаспорою інший, ніж з еміграцією. Еміграція - це дорога в один бік (з можливістю зворотної рееміграції для деяких), а діаспора - шлях з постійним рухом в обох напрямах.
Повноцінна, справжня діаспора - це своєрідне окреме суспільство. Але воно не замкнуте в собі, не відірване від оточення. Більшість потреб, турбот та інтересів діаспори є ті ж самі, що і в решти жителів країни поселення. Але у діаспори є ще й інші інтереси й ознаки, які виокремлюють її з загалу, консолідують і роблять власне діаспорою.
Потрібно зазначити, що природа відносин між діаспорою і країною свого походження, а також між окремими розмежованими політичними кордонами частинами самої діаспори досліджена ще недостатньо. Проте, з досвіду діаспор інших народів відомо, що коли такий зв’язок переривається, тоді припиняється життя відповідної діаспори чи її частини. Специфіку такої інформаційної взаємодії канадський професор Петро Потічний вбачає в тому, що вона проходить по етнічних лініях зв’язку. Останні утворюють своєрідну тріаду відносин між діаспорою, країнами її проживання та історичною батьківщиною (країною походження). Ця тріада відносин у деяких діаспор, в тому числі західної української, відзначається великою стійкістю. Це дало їй можливість не тільки забезпечити своє відтворення, а й створити і контролювати, принаймні у деяких країнах поселення, певні політичні та економічні ресурси і тим самим впливати на політику цих країн, а отже і на міжнародну політику. 
Тривале існування діаспори, а тим більше значна її політична і культурна активність неможливі без розбудови відповідних організаційних структур.  Тільки добре організована етнічна діаспора може стати важливим політичним фактором як у внутрішній, так і в зовнішній політиці країни свого проживання.
Структурованість, що виявляється передусім у масовості й різноманітності організацій, є одним з найважливіших чинників життєздатності та впливовості етнічної діаспори. Про це, зокрема, переконливо свідчить приклад такої класичної діаспори, як єврейська, що має найбільш поширену і розгалужену організацію у світі. Плюралізм у внутрішньому і зовнішньому житті єврейської діаспори став домінантним принципом в організації її громад. У результаті постала мережа організацій, які разом утворюють унікальну систему зв’язку, яка діє не тільки по етнічних лініях (всередині етнічної спільноти), а й тісно вплетена в глобальну систему міжнародних комунікацій. Забезпечуючи самостійність окремих організацій та їх функцій, ця система водночас дозволяє і передбачає тісну співпрацю різних інституцій та їхніх керівних кадрів.   
Для феномену етнічної діаспори характерна ще одна прикметна особливість, на яку звертають увагу дослідники, зокрема, П.Потічний. Діаспора може існувати й існувати дуже довго не тільки за відсутності політичного центру в батьківщині, а й паралельно з державою. Та ж єврейська діаспора, що являла собою певну етнорелігійну групу, століттями діяла як свого роду політичне суспільство, нація у вигнанні. Однак і після утворення держави Ізраїль 75 відсотків євреїв продовжують проживати за його межами. Тому видається дещо поспішним твердження деяких політологів і публіцистів про те, що з огляду на реалізацію внаслідок становлення незалежної України головної політичної мети української діаспори і втрату у зв’язку з цим ніби-то сенсу подальшого її існування, зарубіжні українські громади досить швидко зникнуть, принаймні, як організовані й політично активні спільноти. 
Тривалий розвиток українців як бездержавного народу справді сформував у них інакше ніж у давно “одержавлених” націй ставлення до явища державності. Оскільки Українська держава не існувала як даність, як необхідний та звичний атрибут життєдіяльності етносу, феномен державності став однією з найвищих соціокультурних цінностей, метою, на реалізацію якої були націлені зусилля політично активної частини етносу, в тому числі й діаспорної. Але досягнення цієї мети не означає зникнення діаспори. Як зазначалося вище, діаспора існує не для країни, з якої вона вийшла, а передусім сама для себе, і сенс свого існування як своєрідного окремого суспільства вона знаходить в самій собі.  
Вже не ідея держави, а реальна Українська держава продовжує консолідувати і дає стимули подальшому існуванню діаспори. Необхідним кроком до обопільного взаєморозуміння мало б бути усвідомлення того, що діаспора має свої, відмінні від наших, інтереси, обумовлені її глибокою інтегрованістю в суспільства країн проживання, і що інтереси українців в Україні й українців у діаспорі збігаються внаслідок цього лише частково. 
Вже те, що діаспора є і самим своїм буттям урізноманітнює і збагачує українську присутність у світі, що надає і буде надавати, виходячи зі своєї духовної потреби, своїх почуттів і сентиментів до “старого краю”, посильну допомогу (передусім моральну і політичну) Україні, є надзвичайно цінним. Тому налагодження, розширення і всіляке зміцнення зв’язків з українською діаспорою є не тільки певним моральним обов’язком України як історичної батьківщини всіх зарубіжних українців, але й має також на меті досягнення певних раціональних політичних та економічних цілей. Зокрема, це стосується використання інтелектуального, політичного та економічного потенціалу діаспори для встановлення дружніх і тісних стосунків України з державами проживання зарубіжних українців, посилення ролі, яку відіграє Україна у світовому співтоваристві. У цьому цілком збігаються інтереси Української держави й української діаспори.   
Таким чином, багатогранна сукупна реальність, яку ми іменуємо поняттям “українська діаспора”, характеризується такими рисами: 
- стрижневим моментом поняття “українська діаспора” є фіксація факту перебування частини українського етносу за межами території його ядра - України;
- термін “діаспора” підкреслює факт переважно недобровільного розсіяння людей одного етнічного (в нашому випадку українського) походження;
- за невеликими винятками, вся українська діаспора, враховуючи те, що вона зазнає постійних впливів з боку інших етнічностей, відноситься до маргінального прошарку українського етносу;
- українська діаспора частково розселена компактно, а частково розсіяно, її походження, з одного боку, автохтонне (оскільки частина українського населення опинилася у складі інших держав в результаті територіальних поділів і перерозподілів), з іншого - іммігрантське;
- діаспора складає собою вже інтегральну частину країни поселення, внаслідок чого її члени, на відміну від недавніх іммігрантів, як правило, є громадянами даної країни і не мають наміру повертатися на історичну батьківщину, прагнучи водночас одержати від останньої допомогу у збереженні своєї етнокультурної ідентичності;
- українську діаспору можна розглядати як своєрідну форму соціуму; як сукупність людей українського роду, що в силу історичних обставин опинилася за кордонами України, вона, попри відмінності в традиціях і культурі між різними територіальними гілками діаспори, соціальному походженні, статусі, освіті й ціннісних орієнтаціях її представників, зберегла певну спільність інтересів та устремлінь.

  
*               *
*

Сучасна українська діаспора виникла в результаті дії ряду соціально-економічних, політичних і демографічних чинників. Найголовнішими з них були міграція населення за межі українських земель, захоплення частини цих земель сусідніми державами, а також процеси демографічного відтворення в середовищі самої діаспори.
Міграція українського населення за межі території свого розселення відбувалася як в межах політичних кордонів держав, до яких входила сучасна територія України, так і була спрямована за межі цих держав. В останньому випадку йдеться про один з видів міграції - еміграцію - добровільне або вимушене переселення з країни постійного проживання до інших країн з метою постійного або тимчасового перебування в них. Залежно від причин або ж мотивів, які спонукали українців до переселення за межі території свого основного розселення, їхня міграція (еміграція) мала заробітчанський (соціально-економічні причини) і політичний (опозиція до режиму) характер. 
В історії формування сучасної української діаспори чітко простежуються три хвилі масового переселенського руху з України. Умовні хронологічні рамки першої хвилі охоплюють період з останньої чверті ХІХ ст.  до початку Першої світової війни, другої - час між двома світовими війнами, третьої - період після Другої світової війни. 
У першій хвилі переселень, що відбувалися як у формі міграції (в межах кордонів Російської імперії), так й у формі еміграції, переважали соціально-економічні мотиви; у другій мало місце поєднання соціально-економічних і політичних причин; третя хвиля здебільшого мала характер політичної еміграції.
Перша і частково друга хвиля переселень, як слушно зазначають дослідники,  диктувалися суворими економічними законами - надлишок робочої сили в одному місці, зокрема в Україні, стимулював її “перекачування” до інших територій чи інших країн, де існувала в ній потреба. В широкому контексті український міграційний (еміграційний) рух був частиною світового міграційного процесу, що особливо активізувався на рубежі ХІХ-ХХ ст.  
Разом з тим, важливу роль у виїзді українців в інші країни, навіть в періоди переважання економічної еміграції, відігравали політичні мотиви. Дискримінація української культури, традицій, мови, утиски й переслідування, а нерідко й загроза неминучої розправи за найменші прояви національної самосвідомості, відстоювання права українського народу самому визначати свою долю - все це підсилювало еміграційні настрої українців. 
Прийнято вважати, що українська діаспора веде свій родовід з групи українських переселенців із південно-східної Пряшівщини до Бачки і Банату (територія колишньої Югославії), які осіли тут в середині ХVІІІ ст. Упродовж другої половини ХІХ ст. ці українські поселення, зокрема в Сремі, поповнили вихідці з північної Пряшівщини. Водночас у 1890 - 98 рр. до Боснії прибуло близько 8 тисяч українських поселенців, переважно з Галичини.
Початок масової міграції українців за межі українських земель припадає на останню чверть ХІХ ст.  Вона обумовлювалася здебільшого соціально-економічними причинами. Утвердження капіталізму супроводжувалося малоземеллям або й повним обезземелюванням українського селянства, внаслідок чого майже 70 відсотків працездатного населення (у першу чергу на селі) не мало змоги віднайти застосування своїм робочим рукам.
Сільське господарство традиційно було основною сферою діяльності українського населення. Хлібороба з діда-прадіда, українця мало приваблювали міста і праця в промисловості та у торгівлі - провідних галузях капіталістичної економіки. Крім того, наслідком колоніальної політики щодо України стало те, що населення міст, навіть на майже етнічно однорідній українській території, було переважно іншонаціональним. Національну гідність українців ображало постійне ігнорування їхніх інтересів на рідній землі і створення правлячими колами Російської та Австро-Угорської імперій пільгових умов для вкорінення і зростання панівних націй, а також іншого прийшлого населення на українських землях. Найпершою головною і спільною метою українських селян були пошуки вільних земель для сільськогосподарського обробітку.
Міграційний потік з українських губерній Російської імперії спрямовувався передусім на її південно-східні окраїни. Тривав започаткований ще на рубежі ХVІІІ - ХІХ ст. переселенський рух у Поволжя і на Північний Кавказ. За другу половину ХІХ ст.  українське населення тут подвоїлося і досягло майже 400 тис. осіб у Нижньому Поволжі та 1,3 млн на Кавказі. Понад 100 тис. українців осіло в Казахстані та Середній Азії.
Переселення в малолюдні на той час регіони Сибіру і Далекого Сходу розпочинається з другої половини ХІХ ст.  Ці регіони приваблювали насамперед тому, що кожен поселенець отримував тут до 100 десятин землі. На перших порах до Тихоокеанського узбережжя переселенці добиралися переважно пароплавами, які відправлялися з Одеси до Владивостока. Міграційний потік з України у Сибір і на Далекий Схід ще більше зріс, коли вступила до ладу Транссибірська залізниця. Наприкінці ХІХ ст.  тут вже налічувалось 225 тис. українців, питома вага яких, зокрема, серед населення Приморської та Амурської областей сягала 20 відсотків. Більш-менш компактно заселену українцями величезну, в один мільйон квадратних кілометрів, територію від узбережжя Японського й Охотського морів до Забайкалля, покриту суцільними зеленими масивами тайгових лісів, вони самі образно назвали Зеленим клином. Така символіко-історична назва цієї території і сьогодні принагідно вживається в літературі.
За підрахунками відомих дослідників С.І.Брука і В.М.Кабузана у 1897-1916-их рр. з України до інших частин Російської імперії переселилося 912,8 тис.  чоловік. Майже третина з них виїхали з Полтавської губернії (285,4 тис.), трохи менше з Чернігівської (221,5) та Київської (212,3) губерній. До Сибіру, на Далекий Схід, а також у Казахстан і Середню Азію прямувало 76 відсотків усіх переселенців. За іншими даними, навіть з врахуванням часткового повернення емігрантів на рідні землі, загальна кількість тих, хто до 1914 р. напостійно оселився в азійській частині Росії, становила близько двох млн осіб.
Паралельно з масовою міграцією наддніпрянських українців у межах Російської імперії відбувалася така ж масова еміграція, але вже, як правило, за кордон українського селянства з Галичини, Буковини та Закарпаття, що входили тоді до складу Австро-Угорщини. Вона зумовлювалась тими ж самими соціально-економічними причинами - безземеллям і малоземеллям, безробіттям через надлишок працездатного населення, нестерпними податками тощо. Саме ці аграрно перенаселені й найвідсталіші в економічному відношенні території з українським населенням стали основними в Австро-Угорщині постачальниками дешевих робочих рук на світовий ринок праці і давали найбільший відсоток емігрантів з цієї країни.
Держава практично не мала вільних земель, які можна було б передати селянам, а тому не чинила перешкод переселенню українців за кордон. Оскільки в інших країнах Європи вільних земель також давно не існувало, українські емігранти вирушали одразу на Американський континент. Там ще було на той час чимало територій, не освоєних господарською діяльністю людини. 
Зокрема, документально доведено, що невелика група українців-русинів із Закарпаття ще 1870 р. виїхала на заробітки до США, на вугільні копальні штату Пенсильванія. В наступні кілька десятиліть - аж до початку Першої світової війни еміграційний потік із Закарпаття, а також із Галичини й Лемківщини наростав. Особливо прискорився цей процес на рубежі ХІХ і ХХ ст.  За деякими оцінками, з Галичини до США упродовж двадцяти років (з 1890 по 1910 рік) емігрувало 212 тис., а з Буковини упродовж десяти років (з 1900 по 1910 рік) - 34 тис.  українців. У цей же період до США переселилося й кілька тисяч селян із Східної України. До 1920 р., за підрахунками В.М.Кабузана і Н.В.Чорної, в США оселилося вже понад 256 тис.  українців, в тому числі з Австро-Угорщини - 235 тис., з Росії - 5,4 тис.  чоловік.
В числі привабливих для поселення країн Америки були також Бразилія й Аргентина. Перші групи українських емігрантів прибули до Бразилії 1891 р., а на 1920 р.  їх вже нараховувалося у цій країні понад 47 тис.  чоловік. За цей же час до Аргентини виїхало 15 тис.  осіб. 
Так само у 1891 р.  розпочинається еміграція українців з Галичини, а трохи пізніше з Буковини до Канади. До 1920 р.  на канадській землі оселилося приблизно 135 тис. українських емігрантів.
Невеличкі групи українців та окремі особи з першої хвилі масової еміграції в силу різних причин осіли також в Австралії, Новій Зеландії, на Гавайських островах, в інших далеких та екзотичних країнах.
Переселенський рух з українських земель між двома світовими війнами отримав назву другої хвилі масової української еміграції. Поряд з соціально-економічними причинами, які стимулювали цей процес, зокрема еміграцію українців зі Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття (після закінчення Першої світової війни і розпаду Австро-Угорщини ці території відійшли, відповідно, до Польщі, Румунії та Чехословаччини), самодостатнє значення для започаткування цієї еміграційної хвилі мали політичні причини.
З цією еміграцією був пов`язаний вихід за кордон десятків тисяч найактивніших учасників подій 1917 - 20-их рр. - керівних діячів Центральної Ради, Гетьманської держави, Директорії УНР і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР); вояків обох українських армій; службовців державного апарату; значної частини членства тодішніх політичних партій; представників наукової і культурної інтелігенції тощо.
Розпорошившись по багатьох країнах світу, насамперед Європи, відчуваючи нестатки й труднощі повсякденного життя, українські емігранти, проте, не перетворились в безлику людську масу. Вони виявили достатні внутрішні сили для самоорганізації, а відтак для збереження себе як частини українського етносу, відірваної внаслідок вказаної вище причини від його ядра. Цьому сприяла діяльність створених емігрантами в місцях їхнього скупчення численних громадських і культурно-освітніх установ. Великим досягненням стало заснування, зокрема в Чехословаччині, кількох українських вищих учбових закладів і науково-дослідних інституцій.
На особливу увагу заслуговує те, що найсвідоміші кола з-поміж емігрантів і в умовах зарубіжжя не припинили політичної діяльності, спрямованої на відродження української державності. Така діяльність здійснювалась знову ж таки в організованих формах, якими стали екзильні уряди УНР і (нетривало) ЗУНР, а також переформовані й більшою чи меншою мірою модифіковані старі (що вели свій родовід ще з України) чи створені нові партійні угрупування. Політична праця складала для цієї частини українських емігрантів головну мету їхнього перебування за кордоном, котре розглядалось як тимчасове, що неодмінно мусить змінитись їхнім поверненням на незалежну батьківщину. Отже,  не тільки причина залишення України, але й характер та цілі діяльності за кордоном закономірно обумовили саме політичний статус багатьох українських емігрантів.
Вельми непросто дати характеристику кількісних параметрів та структури української еміграції в Європі, джерелами якої стали світова війна, революція та поразка у боротьбі за незалежність України. 
Тут необхідно мати на увазі, що еміграційні хвилі прийшли в різні періоди часу з центральних та східних земель України і з Галичини. Вони спрямовувались до різних країн, частина емігрантів поверталася на батьківщину, частина переходила з однієї країни до іншої, тобто мігрувала. Це залежало від політичної обстановки на батьківщині, від ситуації в країнах, де еміграція в даний час перебувала, і від внутрішніх взаємин серед еміграції. Плинність еміграції була дуже інтенсивною, особливо в перші роки. Як подає “Енциклопедія українознавства”, число українських політичних емігрантів, яке у 1921 р. доходило до 100 тис., “згодом спадає більш, ніж до половини (числа лише приблизні)”.
Друга хвиля масової української еміграції проявилася також у формі переселення за океан тих груп українців з Галичини, Буковини, Закарпаття, частково Волині, які вирушали туди на заробітки. Хоча і в даному випадку не можна не брати до уваги певні політичні мотиви. Справа в тому, що на західноукраїнських землях, особливо в Галичині, склалася система відвертої дискримінації українців, нехтування їхніми політичними, національними і культурно-освітніми правами.
Сам процес переселення, зокрема до США і Канади, у другій хвилі еміграції мав певні позитивні відмінності у порівнянні з приїздом до Північної Америки емігрантів першої хвилі. Люди були краще зорганізовані і підготовлені до переїзду, могли скористатись моральною і матеріальною допомогою як з боку благодійних організацій, створених в Західній Україні, так і з боку місцевих українців, що прибули до цих країн раніше.
Статистичні дані засвідчують, що у кількісному вимірі друга хвиля еміграції поступається першій. Справа в тому, що цей період був характерний прийняттям нових імміграційних законів в США, які обмежували щорічну квоту іммігрантів зі Східної Європи. Канада також скоротила прийом іммігрантів, особливо несільськогосподарського профілю. Все ж у міжвоєнний період за усередненими даними із західноукраїнських земель та з осередків найбільшої концентрації політичних емігрантів у країнах Європи за океан переселились досить значні контингенти українців - до Канади близько 70 тис., до США від 20 до 40 тис., до Аргентини приблизно 50 тис., до Бразилії - 10 тис., до Парагваю, Уругваю та Венесуели разом близько 10 тис. 
Порівняно з першою хвилею еміграції освітній рівень тих, хто виїхав за кордон у період між двома світовими війнами, був значно вищим. Завдяки цьому вони могли швидше адаптуватися  в новому соціокультурному середовищі, стати повноцінними громадянами країн в`їзду. Це стосувалося й українських політичних емігрантів. Незважаючи на те, що початково вони не мали наміру довго затримуватись за кордоном, реальна ситуація змусила їх переглянути цю настанову й (хоч із запізненням) докладати активних зусиль для інтегрування в суспільства країн осідку. Адже в багатьох випадках йшлося про елементарне біологічне виживання цих людей. Тим самим, мимо своєї волі, міжвоєнні українські політичні емігранти стали одним із джерел формування української діаспори, вплинули на збільшення її чисельності та підвищення її культурно-освітнього рівня й політичної свідомості, спричинилися до поширення ареалів розселення українців у зарубіжному світі.
Окремо слід сказати про характер і спрямованість міграційних процесів за участю українського населення, які відбувалися у міжвоєнний період і на початку Другої світової війни в межах Радянського Союзу. Певну уяву про початкові цілі радянської переселенської політики дає відповідна постанова ЦВК СРСР від 30 липня 1926 р. У ній як про “найважливіше завдання” цієї політики говорилося про необхідність “розвантаження” аграрно перенаселених районів України. Водночас вказувалися регіони, куди слід було переселяти людей: Далекий Схід, Сахалін, Сибір, Карело-Мурманський край, а також “вільні землі в обжитих районах” Північного Кавказу, Поволжя та Південного Уралу. Закономірно тому, що українські селяни переважали в загальному потоці переселенців до цих районів. Тільки за дев`ять місяців 1928 - 1929 рр.  і лише до Сибіру з України переселилося понад 38 тис. чоловік.
У період 1929 - 1939 рр.  значні міграційні потоки спрямовувалися у новостворені промислові центри на сході СРСР. Партійно-радянські органи та наркомати цілеспрямовано здійснювали необхідні організаційні заходи щодо забезпечення підприємств не лише малокваліфікованою робочою силою, а й інженерно-технічними кадрами.
З розгортанням суцільної колективізації розпочався процес примусового виселення з України так званих “розкуркулених” селян. Виселення та інші форми масових репресій мали на меті зламати опір селянства колективізації. Протягом 1930 - 1931 рр. у північні та східні райони СРСР було вислано близько 64 тис.  українських родин.
Пізніше, у травні 1939 р., вийшла постанова ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР “Про заходи по охороні земель колгоспів від розбазарювання”, яка передбачала “переселення колгоспників у багатоземельні райони (Поволжя, Омська область, Челябінська область, Алтайський край, Казахстан, Далекий Схід і т.д.)”. На її виконання з України у вказані регіони було відправлено майже 166 тис.  чоловік.  
Усього в 1926 - 1939 рр.  у результаті здійснення переселенських акцій з УРСР виїхало понад 2 млн 850 тис. її постійних жителів.
Значна кількість осіб українського походження опинилася за межами своєї етнічної території у 1939 - 1941 рр.  внаслідок депортацій із Західної України, які охопили близько 550 тис. чоловік. Станом на 1 червня 1940 р.  в трудпоселеннях у 26 республіках, краях та областях СРСР перебувало понад 37 тис. українців. У травні-червні 1941 р. за розпорядженням НКВС на схід Радянського Союзу були примусово переселені контингенти українців з прикордонних територій УРСР. Тоді ж розпочалася евакуація з України промислових підприємств та десятків тисяч фахівців. Багато з них залишилися поза Україною на постійне проживання.
Кінець Другої світової війни, її наслідки зумовили третю хвилю масової української еміграції, яка була майже винятково політичною. У роки німецької окупації великі контингенти українських юнаків і дівчат були вивезені до рейху як дармова робоча сила. Українці становили також значну частку радянських військовополонених, що утримувалися в Німеччині в концтаборах. Відомості, які доходили до них, переконували, що незалежно від обставин полонення, практично кожному військовополоненому на батьківщині загрожували репресії.
Серед великої маси української людності, що напередодні та в перші роки після капітуляції Німеччини скупчилися на її території, були й українці - недавні члени німецьких військових формувань та колишні працівники допоміжних органів окупаційної адміністрації, добровільно або насильно переміщені з Польщі, Чехословаччини, Франції та ряду інших країн українські політичні емігранти, частина бійців Української повстанської армії (УПА), яким вдалося прорватися до західних окупаційних зон Німеччини та Австрії, де їх було інтерновано, тощо.
Точних даних про загальну кількість усіх цих категорій українців не існує. За деякими відомостями, лише стосовно західнонімецького терену можна вести мову про цифру в майже 1 млн осіб, хоча іноді називається й цифра - близько 2 млн.  Більш-менш достовірна статистика про українців у Німеччині почала вестись після того, коли у листопаді 1945 р. на першому з`їзді української еміграції Західної Німеччини в Ашафенбурзі було створено її Центральне представництво (ЦПУЕ). В будь-якому випадку вже у перші повоєнні місяці основна маса українців, хоч і наражаючись на ризик зазнати репресій, все ж повернулася на батьківщину. Вдома справдилися найгірші їхні передбачення. Майже 300 тис. з тих, хто повернувся, одразу ж, нібито за державну зраду, були відправлені у східні райони СРСР.
Тут доречно звернути увагу й на те, що ще 10 січня 1945 р.  була прийнята таємна постанова ЦК КП(б)У “Про посилення боротьби з українсько-німецькими націоналістами в західних областях України”, відповідно до якої з цих областей у східні і північні райони СРСР було депортовано кілька десятків тисяч українців. Новий етап депортації українського населення припадає на осінь 1947 р., коли на виконання постанови Ради Міністрів СРСР № 3214 від 10 вересня 1947 р. виселенню на спецпоселення підлягали “родини учасників банд ОУН, пособники учасників ОУН та члени їхніх родин, куркулі-націоналісти та їхні родини”. Затвердженим 3 жовтня “Планом заходів Міністерства внутрішніх справ СРСР по перевезенню спецпоселенців із західних областей УРСР” передбачалося виселити 75 тис.  чоловік. Проте невдовзі Міністерство держбезпеки СРСР збільшило цю цифру до 100 тис.  чоловік. На початку 1950-их рр.  чисельність українців, виселених на спецпоселення, досягла близько 172 тис. чоловік.
Та частина українців, яка з політичних міркувань не повернулася на батьківщину, а залишилася в західних окупаційних зонах Німеччини, перебувала головним чином у таборах для біженців та переміщених осіб. Згідно з даними ЦПУЕ, наприкінці 1946 року на території Західної Німеччини проживало ще 177 тис. українців, у тому числі в американській зоні - 104 тис., в англійській - 54 тис., у французькій - 19 тис. 
Важкі умови проживання в таборах, невизначеність правового статусу, а відтак - і подальшої долі, господарська розруха перших повоєнних років у Німеччині, що породжувала масове безробіття й робила перспективи на майбутнє примарними - все це змушувало українців шукати шляхів для переселення в інші західні країни. В цілому з 1947 по 1957 рік до США переселилось приблизно 80 тис. українців, до Канади - 30 тис., до Австралії і частково Нової Зеландії - 20 тис., до Бразилії - 7 тис., до Аргентини - 6 тис., до Венесуели - 2 тис.    
Наприкінці 1960-их і в 1970-их рр.  до Західної Європи і в Північну Америку переселилась невелика кількість осіб українського походження із Польщі, Югославії та Чехословаччини. Тоді ж і в наступне десятиліття поодиноким українцям-дисидентам, а також небагатьом єврейським емігрантам було дозволено виїхати з Союзу. 
Помітно зросла еміграція до Ізраїля в останні роки існування СРСР. Тисячі осіб української національності у складі змішаних подружжів виїхали за ізраїльськими візами також до США, Канади, ряду  інших країн з причин невдоволення своїм економічним і соціальним становищем, а інколи й з політичних мотивів. Деяка кількість українців, переважно із західних областей України, виїхала на постійне проживання в країни Заходу на запрошення родичів.
Виїзд з території вже незалежної України з різних, передусім соціально-економічних, причин у 1990-ті рр.  порівняно великої кількості громадян на тимчасове або постійне проживання за кордон отримав назву четвертої хвилі української еміграції. 
Різні національні та міжнародні, урядові й неурядові організації вживають  заходів для приведення стихійного процесу еміграції з України в певне, бодай частково організоване, русло. Це робиться в першу чергу для полегшення становища самих емігрантів, які потрапляючи у країні прибуття в зовсім не знайому ситуацію, і, не знаючи у своїй більшості законів, мови і традицій місцевого населення, часто-густо стають заручниками підпільних торговців робочою силою, що всіляко ошукують їх.
Організації української діаспори в різних країнах також  надають посильну допомогу в облаштуванні новоприбулих, зокрема в оформленні необхідних документів, вивченні місцевої мови, навчанні дітей у школі тощо. Проте діаспорні громадські структури можуть лише частково посприяти розв`язанню низки складних проблем, з якими відразу ж зіштовхуються новоприбулі. Багато чого залежить від зусиль самих емігрантів четвертої хвилі, яка нараховує вже понад 100 тис. осіб.
Загалом для цих новітніх емігрантів питання “національного самовизначення” має ситуативний, значною мірою випадковий характер і залежить від місця роботи, місця проживання, кола людей, з якими вони спілкуються, рівня знання місцевої мови тощо. Така кон`юнктурна позиція емігрантів четвертої хвилі далеко неоднозначно сприймається в середовищі давніших українських поселенців.

                                                   *          *
                                                         *
З розпадом СРСР і утворенням на його колишній території нових суверенних держав відбулося не тільки різке збільшення чисельності української діаспори, але й досить значні якісні зміни в її середовищі.
Водночас постали непрості проблеми в науковому осмисленні феномену діаспори. Зокрема, з’ясувалося, що ознаки і критерії, якими описувалось поняття “українська діаспора”, насправді у повній мірі стосуються тільки поняття “західна українська діаспора” і не у всьому підходять для характеристики того, що отримало назву “східної української діаспори”. Так, західна діаспора упродовж проживання  у відповідних країнах кількох поколінь українців розбудувала широку мережу власних етнічних організацій та установ. Тим самим західна діаспора має широкі можливості для збереження української ідентичності й продовження свого існування власне як діаспори, незважаючи на свою майже суцільну інтегрованість у суспільне життя країн проживання. 
Що ж до українців у країнах колишнього СРСР, то вони, поза межами України, перейшли на становище зарубіжних практично неорганізованими. Це зумовило великі труднощі не тільки для їхньої етнічної самоідентифікації, але й для взаємодії з Україною. Адже забезпечення потреб та інтересів діаспори, а також її ефективна взаємодія з країною походження можуть бути забезпечені тільки на груповому рівні, тобто коли громадські організації діаспори співпрацюють з відповідними громадськими чи державними організаціями та установами України.
Якщо проблема західної української діаспори полягає у збереженні етнічної ідентичності, то східної української діаспори - передовсім у відродженні такої ідентичності.  
Але відмінності між західною і східною українською діаспорою полягають не лише в наявності чи відсутності достатньо активних власних етнічних організацій, а й в характері та цілях їхньої діяльності. Так, невід’ємну складову західної діаспори складають українські політичні емігранти зі своїми специфічними організаційними структурами, які часто-густо визначали і спрямовували громадську активність української етнічної групи у країнах свого поселення в цілому. В результаті така активність західної діаспори далеко переросла цілі звичайного етнокультурного самозбереження і зумовлювалася та надихалася цілями переважно національно-політичного характеру. Тому закономірно, що моменти національно-політичного порядку нерідко домінують і в нинішніх підходах західної української діаспори до її взаємодії з Україною. Загалом, виходячи з характеру завдань та цілей громадської активності, західну українську діаспору слід визначити не лише як етнокультурну, але й як національно-політичну, тоді як східна українська діаспора сьогодні має суто етнокультурний характер. Очевидно, що найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. 
Крім того, західна українська діаспора практично не потребує створення додаткового механізму  міжнародно-правового захисту  її інтересів, натомість східна - потребує. Тим більше західна діаспора не потребує матеріально-фінансової допомоги від історичної батьківщини, а східна не може поки що без цього обійтися.
Отже, становище і проблеми українців у державах, що виникли на місці колишнього СРСР, та українців, які проживають в інших країнах світу, дозволяють вичленити дві великі підгрупи української діаспори - східну і західну. Звичайно, ситуації та умови українських спільнот всередині кожної з цих підгруп дуже різні і за рядом показників можуть наближатися до іншої підгрупи. Так, говорячи про східну українську діаспору, не можна не помітити особливості становища українських громад в країнах Балтії, де, завдяки меншому періоду панування тоталітарної системи, виявилися більш розвиненими елементи громадянського суспільства. Певні відмінності є й у становищі українських етнічних груп країн Закавказзя, Центральної (Середньої) Азії й Казахстану.
Неоднакові ситуації і проблеми також в українських громад західної діаспори. Тут вирізняються США і Канада, Східна і Західна Європа, Австралія. Швидше за принципом “стара - нова” з великою долею умовності до західної діаспори долучається незначна сьогодні українська присутність в Азії за межами колошнього СРСР та в Африці. Проте зазначені особливості є відмінностями, так би мовити, другого рівня і не заперечують об`єктивного поділу української діаспори за найбільш загальними рисами, що відображають рівень, стан та умови її розвитку, на дві великі й багато в чому дійсно відмінні між собою типологічні групи - східну і західну.
1999 р. 
                                   
  1.2. Діаспора – визначити означає обмежити

Після активізації стосунків з представниками західної української діаспори, викликаної проголошенням незалежності України, нині спостерігається зменшення інтенсивності взаємодії з ними, деякий спад інтересу широкої громадськості до цього соціального феномену. Разом з цим, українська діаспора – західна та східна – не перестала бути предметом наукових зацікавлень та досліджень, в яких поширено широке тлумачення діаспори як частини народу, що проживає поза країною свого походження. Проте зібрані останніми роками вагомі матеріали, досвід безпосереднього спостереження та спілкування з її представниками надають вітчизняним науковцям можливість відходу від суто "українськості" діаспори до аналізу та співставлення конкретних ситуацій для розробки теоретичних аспектів проблеми, подальшої її концептуалізації. Сьогодні назріла необхідність обговорення самого терміну та поняття діаспори, виокремлення його побутового повсякденного значення, а також систематизувати наявні (а при необхідності запропонувати нові) критерії визначення тієї чи іншої етнічної спільноти діаспорою. Актуальність цього питання обумовлюється розширенням у сучасних умовах кола явищ, які описуються цим поняттям, а відповідно й появою нових вимірів та можливої конфліктності проблеми діаспор у масштабах усього світу, зокрема через підвищення міграційної рухливості населення, що шукає кращої долі поза межами своєї батьківщини та осідає серед представників інших народів, культур, релігій, змінюючи при цьому встановлений спосіб життя нових сусідів. Крім того, внаслідок зміни адміністративно-територіальних кордонів, розпаду одних та утворення інших держав частина населення, не рухаючись з місця, опинилася у складі інших держав, що являє собою, на думку багатьох авторів, принципово нову якість феномену діаспори. До того ж, враховуючи можливість використання діаспор для реалізації інтересів їх етнічного материка чи, навпаки, країни проживання, у рамках цієї проблеми доцільно звернути увагу й на аспект безпеки. Все це спричиняє неабиякий науковий інтерес до цього питання, вимагає зусиль вчених до його комплексного вивчення.
Аналіз сучасної наукової літератури з проблем діаспор свідчить про відсутність чіткого визначення поняття, що відбиває сутність цього феномену, а також ясності у застосуванні самого терміну “діаспора”, який досить довільно використовується для позначення різних процесів і явищ, з вкладанням в нього того змісту, який вважає за потрібне надати йому той чи інший дослідник. Це характерно для певного (початкового, як правило) етапу розвитку  будь-якої галузі знання. Проте посилена увага дослідників, зумовлена актуальністю проблеми, усвідомленням недосконалості поняття, через яке вона описується, сприяє більш активному науковому пошуку уточненого змісту. В результаті такого прискіпливого аналізу те, що спочатку було лише деяким уявленням про явище і не потребувало більшої визначеності, поступово набуває більш-менш спільної дефініції. Що стосується терміну "діаспора", то сьогодні він перебуває лише у процесі осмислення, розробки. Тому для визначення зростаючого кола явищ, до якого часто інтуїтивно застосовують поняття "діаспора", характерна існуюча строкатість, яка, втім, часто страждає певною методологічною вузькістю.
Грецьке за походженням слово “diaspora” утворено від дієслова diasperein “розсіюватися, розсипатися, роздавати”, яке складається з префіксу dia- - “наскрізь, через” та  дієслова sperein – “сіяти, засівати, сипати”. Діеслово “ diasperiо” зустрічається у ранішніх грецьких текстах у значеннях “розсіювати, розбивати (військо)”.
Перша згадка у Септуагинті, грецькому перекладі єврейської Біблії, іменника “diaspora” у значенні “розсіяння євреїв серед язичників” пов`язане із подіями VІ ст. до н.е., коли вавилонський правитель Навуходоносор ІІ після завоювання Палестини силоміць переселив євреїв у Вавилонію, де вони жили до завоювання персидським володарем Кіром. Після зруйнування Єрусалима римлянами (60-70 рр. н.е.) більшість населення Палестини була розсіяна по багатьох країнах Європи, Азії та Африки. Поняття “діаспора”, вперше застосоване до конкретного народу, у подальшому, в процесі історичного розвитку людства, набуло розширювального тлумачення, стало вживатися для пояснення, опису етнічних груп, які з тих чи інших причин були відірвані від свого народу, але продовжували жити як особлива етнічна спільнота в іноетнічному середовищі, підтримуючи зв`язок з поселенням своєї основної частини. Відхід від тенденції до застосування терміну “діаспора” виключно для позначення форми і способу багатовікового існування єврейського етносу сприяє розвиткові семантики цього терміну, оскільки враховує появу з часу його виникнення інших форм проживання за межами основної етнічної спільноти її окремих частин. 
У середньовіччі за умов етнічних та релігійних переслідувань та внаслідок завойовницьких війн число таких частин постійно зростало. Варто окремо відзначити у цьому контексті долю вірменського народу, розсіяння якого почалося ХІV ст. після вторгнення у Закавказзя війська Тимура, і здійснювалося в кілька етапів: у ХVІ – ХVІІІ ст. після завоювання Вірменії Туреччиною і Персією; у 1895-1896 рр.; а також 1915 р. в результаті масової різні, коли загинуло понад мільйон чоловік. Як, наслідок, вірмени "розпорошилися" по багатьох країнах світу, в тому числі по містах України, особливо Криму, утворивши другу після єврейської класичну діаспорну громаду. Греки також стали своєрідною діаспорою внаслідок еміграції на північноамериканський континент, а згодом по всьому світу. Ці три етнічні спільноти відзначаються сильною релігійною ідентифікацією, надзвичайно міцним духовним зв`язком зі своїм етнічним материком, країною походження чи символом їх батьківщини – Сіону, Еллади, Вірменії (Арарату). У ХІХ-ХХ ст.  ці спільноти сформували свою політичну ідеологію, зорієнтовану на визволення материка й утворення незалежної держави, "моральної батьківщини" для усіх членів даної діаспори.
Нова та новітня історія мали якісно інші чинники утворення діаспор. Вони стали виникати у зв`язку з економічними процесами, що вимагали значних трудових ресурсів (США, Канада, Латинська Америка, ПАР, Австралія) з одного боку, та аграрним перенаселенням деяких країн, потребою у розширенні сфер застосування робочої сили. Крім того, цьому сприяли й утискання та обмеження в суспільному житті, що можна було трактувати як етнічне переслідування (поляки, ірландці, німці, італійці та ін.).
Нині оформилися два основні підходи до визначення діаспори, відправною точкою яких є розгляд перебування частини етносу за межами розміщення його ядра при збереженні етнічної чи етнорелігійної ідентичності та внутрішньогромадної солідарності. Прихильники першого підходу (Дж. Армстронг, Г. Шиффер, М. Есман, О. Мілітарьов та ін.) розглядають діаспору винятково як похідну від міграції. Так, за словами О. Мілітарьова під діаспорою слід розуміти лише такі переміщення людських спільнот, які призводять до розподілення єдиної спільноти не менш як на дві групи, що перебувають у різних країнах, але не на суміжних, а на відокремлених  одна від одної за географічним та/або адміністративним розташуванням територіях.
Припускаючи добровільну міграцію етнічних груп за межі своєї історичної батьківщини, наголошується принципова важливість для формування та розвитку діаспори саме вимушеної, навіть насильницької еміграції, адже при всьому своєму намаганні до згуртування мігрантські громади мають більш дисперсний тип поселення, ніж автохтонні етнічні анклави, що опинилися за межами батьківщини внаслідок зміни кордонів. Сам факт недобровільного переселення (активної дії) накладає відбиток на усвідомлення свого місця та ролі у новому оточенні, а також формує особливе ставлення до свого етнічного материка, принципово інакшу духовну пов`язаність з ним. 
Згідно з другим підходом поняття діаспора охоплює більш широке коло явищ, у тому числі включає й компактні поселення на автохтонних землях (Верньер, В. Маркусь,  Ж. Тощенко та ін.). У цьому випадку "стрижневим моментом … є фіксація факту перебування певної частини етнічної спільноти за межами території її ядра", коли міграція розглядається як один (але не єдиний) із способів формування діаспори. Прихильники другого підходу більшу увагу приділяють значенню соціальної організації існуючих діаспорних громад. Подібне визначення дають Ж. Т. Тощенко і Т. І. Чаптикова: ”Діаспора – це стійка сукупність людей єдиного етнічного походження, що мешкають за межами своєї історичної батьківщини (поза ареалом  розселення свого народу) та має соціальні інститути для розвитку та функціонування даної спільноти”.
Визнаючи переваги другого підходу, варто відзначити приховану в ньому небезпеку розмиття поняття "діаспора", позбавлення його евристичного значення внаслідок застосування до всіх етнічних груп окрім титульної нації. Інколи діаспора стає синонімом еміграції чи національної меншини, поєднується з поняттями "етнічна група" чи "етнічна спільнота". 
У зв`язку з цим постає необхідність розвести ці поняття, оскільки за кожним з них стоять далеко не однакові явища. Так, поняття "діаспора" зовсім не перетинається з обсягом поняття "етнічна група", коли під нею розуміється внутрішній підрозділ етносу з власною самосвідомістю. При цьому мається на увазі, що багато етносів, в першу чергу великі, не являють собою повністю монолітне у мовно-культурному відношенні утворення і складаються з етнографічних (внутріетнічних) груп, тобто територіальних частин етносу, що відрізняються локальною специфікою культури та побуту. Якщо такі сукупності людей всередині одного етносу, мають власну самоназву, самосвідомість, то вони йменуються субетносами, якщо не мають, тоді – етнографічною групою. У ході етносоціального розвитку в етнографічній групі може з`явитися усвідомлення спільності етнічного характеру, тоді вона перетвориться у субетнос; у свою чергу субетнос, що втратив таку самосвідомість, може трансформуватися в етнографічну групу. Для співвідношення змісту понять "діаспора" і "етнічна група" більш доцільно детальніше зупинитися на другому випадку застосування терміну "етнічна група" у більш широкому значенні – як "уламка етносу" .
Аналіз теоретичних підходів до визначення етнічної групи показує, що різними дослідниками серед її характерних ознак виділяються такі, які майже ідентичні основним рисам, притаманним й етносу взагалі (спільність походження її членів; спільність культури,  релігії, мови, ціннісних орієнтацій, способу життя, інколи особливих соціальних інститутів; територіально-організаційна відокремленість; почуття “ми”, солідарність). Однак, як зауважує Дж. Меньоні, наявність цих індикаторів не означає само по собі існування етнічної групи. Це лише сукупність індивідів, яка може перетворитися на групу в тому випадку, якщо буде діяти як організована спільнота. М. Вебер теж вирізняв гіпотетичну етнічну групу та реальну, оскільки етнічне походження ще не створює реальної етнічної групи, а лише надає передумови для формування такої групи. М. Інгер запропонував підійти до визначення такої спільноти, беручи до уваги дещо інші критерії, а саме: "1) решта суспільства вважає дану групу відмінною від інших  з огляду на  певне поєднання таких рис, як мова, релігія, раса, батьківщина предків і пов`язана з нею культура; 2) члени групи також вважають себе відмінними від інших; 3) вони беруть участь у спільній діяльності на засадах їхнього (реального чи міфічного) спільного походження і спільної культури".
 Таким чином узагальнене визначення етнічної групи, запропоноване О. В. Картуновим, містить у собі основні ознаки й риси діаспори, оскільки нею вважається "частина якогось етносу, котра в силу різних обставин (зміна кордонів, еміграція, депортація тощо) відірвалася від нього, опинилася в "чужій країні" (стала структурним елементом її суспільства) і, перебуваючи в іншому етнічному середовищі, зберігає свої особливості й часто діє як організована спільнота". Проте, на нашу думку, поняття "етнічна група" ширше за поняття "діаспора". Етнічною групою може бути як більшість (тобто домінуюча спільнота), так і меншість (меншина) усього населення. Оскільки сьогодні практично не існує етнічно однорідних держав, то населення кожної із них можна представити як систему діючих в її межах етнічних груп. При цьому важливим є введення у визначення поняття "етнічна група" обмеження, пов`язаного з необхідністю перебування членами цієї групи у громадянстві країни проживання. Залучення інституту громадянства у цьому випадку зумовлено необхідністю виокремити власне етнічні групи та тимчасові, короткочасні утворення мігрантів із спільним етнічним походженням. Принципово важливо, щоб як етнічна група, так і діаспора складалися з кількох поколінь. Так, один з діячів української діаспори професор Р. Сербин відзначає, що "справжньою діаспорою стають діти поселенців, які вже народилися або виросли в новій країні та в усьому зрівнялися з громадянами-тубільцями".  
Займалися дослідженням етнічних груп і радянські вчені. Для позначення територіально відокремлених частин корінних етносів Ю. Бромлей та Козлов запропонували  термін  "етноареальна  група" та "етнодисперсна  група", які перш за все підкреслюють відірваність етнічної групи від  основного  етносу, при цьому умови застосування цих визначень не конкретизуються. Разом з тим, як зауважує Г. Старовойтова, етнічні групи постійно утворюються при територіальному чи соціальному перемішуванні населення і приймають як форму територіально-компактних "анклавів", вкраплених у середовище іншого етносу (як правило, у сільській місцевості), так і статистичних сукупностей людей,  зосереджених у межах певного поселення (як правило, у містах). Досліджуючи ще за радянських часів етнічні групи (у містах), які нині, після розпаду СРСР, вчені емпірично кваліфікують як діаспори, Г.Старовойтова на продовження традиційної радянської етнографії, етносоціології застосовує термін "етнодисперсні групи" до етнотериторіальної спільноти, утвореної з представників будь-якого етносу, дисперсно розселених в урбанізованому іноетнічному середовищі, що регулярно підтримує етнокультурні зв`язки як всередині групи, так із корінним етносом. Етнодисперсна група – це неоднорідне утворення, що диференційоване в соціально-професійному відношенні, а також за культурними характеристиками. Неоднорідність групи посилюється тим, що вона була сформована різними хвилями мігрантів, при цьому етапи їхнього переїзду припадали на різні історичні періоди та охоплювали представників різних етнографічних груп етносу. Г. Старовойтова розрізняє номінальну та реальну (референтну) етнодисперсні групи. Номінальна етнодисперсна група складається з статистичної сукупності представників етносу, що мешкають в іноетнічному середовищі і нічого не знають один про одного. Як правило, така група без припливу нових мігрантів розчиниться у новому оточенні вже у наступному поколінні. Референтна етнодисперсна група – це реальне соціально-психологічне утворення, а не просто статистична сукупність, її члени регулярно контактують між собою на підставі загальних етнокультурних інтересів, прагнуть зберегти свою етнічність. Власне саме така група стає основою для формування діаспори.
Як було сказано вище, одна з форм етнічної групи тієї чи іншої держави – етнічна меншина. Етнічна меншина є своєрідним різновидом спільності людей, яка базується на їхньому спільному походженні, має спільні для її членів мовно-культурні характеристики, психологічні орієнтації та усвідомлення належності до цієї спільноти. На відміну від терміну "етнічна група" термін "етнічна меншина" підкреслює певний статус групи в ієрархії поліетнічного суспільства та її місце у системі міжетнічної взаємодії з домінуючою більшістю, іншими меншинами.
Сутність феномену меншини взагалі й етнічної зокрема, соціологи, етнологи, антропологи почали з`ясовувати ще на початку ХХ ст., хоча більш інтенсивно цей термін використовується з середини 1960–х рр.  І в ранніх і більш пізніх наукових концепціях меншин (меншинних груп) особливий наголос дослідниками робився на дискримінованому становищі меншини. Так, відомий німецький етносоціолог Ф. Гекманн визначає етнічні  меншини  як "занедбані, пригноблені, дискриміновані й позначені  певним тавром етнічні групи, які існують у рамках системи етнічної ієрархії, фіксуючи увагу на їхньому становищі, залишаючи поза увагою структурооб`єднуючі елементи (мова, традиції, самосвідомість тощо). Проте під "занедбаним станом" маються на увазі не лише конкретні прояви дискримінації чи пригнічення з боку домінуючої групи, але й об`єктивно обмежені можливості (навіть у державах з високим ступенем демократії) реалізації свого потенціалу, що зумовлюється статусом, кількісним складом, рівнем згуртованості, готовністю до спільної активної діяльності. 
Зваживши наведені характеристики, діаспору безумовно можна віднести до етнічної меншини, при цьому не забуваючи й про її (діаспори) специфічні ознаки, що вирізняють її з ряду інших етнічних спільнот. У зв`язку з  цим цікавим видається розглянути сутність діаспори через призму типології етнічних меншин, запропонованої Ф. Гекманном. Поклавши в її основу три базові принципи: походження, структурно-соціальне становище у суспільстві, політичні орієнтації, німецький етносоціолог називає таки типи етнічних меншин.
1.	Національні меншини – вкраплення уламків інших етносів з власною самосвідомістю, історико-культурною самобутністю в межах однієї національної держави, що утворилися внаслідок виникнення націй-держав, для яких важливим був збіг державної самоорганізації й етнічної приналежності їхнього населення. Прикладами таких меншин можуть слугувати мешканці автохтонних земель, як то українці Мараморощини, Сучави, Ботошаня (Румунія), Поволжя (Росія) тощо. 
2.	Мігрантські меншини – групи, що утворюються з іммігрантів, які прибули на постійне місце проживання (поселенські меншини) або, які прибувають з метою працевлаштування (заробітчанські меншини). При з`ясуванні сутності феномену діаспори надзвичайно важливим є дослідження саме цього типу етнічної меншини, оскільки, як вже зазначалося вище,  для багатьох вчених саме факт міграції частини того чи іншого етносу стає вихідним при кваліфікації її перебування за межами материка як діаспорного буття. Проте не кожна мігрантська меншина стає діаспорою. "Скоріше чи пізніше життя емігрантів вичерпується, і вони приходять до критичного роздоріжжя, звідки один шлях веде до асиміляції,  а інший у діаспору " (Р. Сербин). Вибір шляху залежить від ряду чинників, зокрема від типу приймаючого суспільства, панівних відносин між соціальними групами в ньому, а також від ментальності, особливостей національного характеру людей, які відірвалися від свого основного етнічного масиву. Так, наприклад, при досить сприятливих умовах представники т.зв. "імперських націй" (англійці, французи, росіяни та ін.), усвідомлюючи себе частиною імперської держави, не піклуються про збереження своєї ідентичності, не прагнуть сформувати нову спільноту – діаспору. В них не виробилося відповідної психології, навичок організованого життя, специфічних соціальних інститутів, зв`язків. Історично вони не навчилися бути діаспорою, не відчувають  у цьому ніякої потреби. Ілюструючи подібну ситуацію, В. Дятлов наводить приклад долі післяреволюційної російської еміграції, для якої вигнання, вимушений від`їзд за кордон не стали початковим етапом формування діаспори. Якщо представники першого покоління “жили Росією, російськими справами”, то у другому, третьому – вони просто розчинилися. В той же час українці, позбавлені “комплексу та звичок імперської нації”, змогли організуватися у стійкий соціум, що розвивається на власній основі – в  діаспору.
3.	Нові етнічні меншини утворилися в результаті становлення нових національних держав (йдеться про країни "третього світу"), у т. ч. шляхом колоніального поділу територій та встановлення кордонів без врахування етнічної специфіки. Формально цей тип етнічної меншини можна аналогічно з першим з наведених типів умовно вважати діаспорою. Проте навіть на інтуїтивному рівні не вживається цей термін щодо цих етнічних меншин. Очевидно, це пов`язано з особливостями самоусвідомлення їхніх представників, які відносно недавно з розпадом колоніальної системи опинилися в новій для себе якості, не виробили необхідних механізмів функціонування меншини як діаспори.
Окрім цих трьох названих типів Ф. Гекманн виділяє також  регіональні меншини (напр., баски й каталонці в Іспанії, валлійці й шотландці у Великобританії тощо) та колоніальні  (напр., індіанці у Південній Америці, полінезійське населення Австралії, бушмени Африки, ін.). У силу очевидної специфіки вони не мають відношення до діаспори, їх швидше можна назвати корінним населенням того чи іншого регіону.
Таким чином, згідно з типологією етнічних меншин за Ф. Гекманном, зміст поняття "діаспора" найближче до понять національна та мігрантська етнічна меншини. При цьому необхідно взяти до уваги, що рядом дослідників робиться наголос на суттєвій різниці між національною та етнічною меншиною, що не дозволяє розглядати одну як різновид іншої. На їхню думку для представників (як лідерів, так і значної частини звичайних членів) національної меншини характерне прагнення до відокремлення, автономно-територіального облаштування, а для етнічної меншини властивим є прагнення до збереження й розвитку етнокультурної ідентичності. Визнаючи доцільність та обгрунтованість такої точки зору, слід відзначити, що у випадку української діаспори подібне протиставлення не має сенсу з огляду на відсутність яскраво виражених сепаратистських настроїв у її середовищі. Тому абсолютно виправдано застосування до неї типології етнічних меншин Ф. Гекманна.
Крім того, необхідно спеціально мати на увазі використання поняття національної меншини у міжнародно-правовому полі, де уникають його чіткого визначення, йдучи шляхом перерахування тих характеристик, які воно включає. Так, наприклад, у першій статті документу 1201 Ради Європи вираз "національна меншина" відноситься до групи осіб у країни, які: а) проживають на території цієї країни і є її громадянами; б) підтримують довгострокові, міцні, тривалі зв`язки з країною свого походження; в) демонструють характерні етнічні, мистецькі, релігійні або лінгвістичні особливості; г) достатньо представлені, хоча кількість цих осіб менша решти населення країни або регіону країни; д) мотивуються зацікавленістю зберегти те, що становить їхню спільну індивідуальність, включаючи їхню культуру, традиції, релігію або мову". Нині у міжнародних документах немає однозначного вживання термінів: в одних поняття національна та етнічна меншини розрізняються, в інших мова йде лише про національні меншини, хоча об`єктом дії цих документів є ті ж самі групи людей. 
У даному випадку діаспора підпадає під таке визначення і стає об`єктом міжнародно-правових відносин, що регулюють питання забезпечення культурних, освітніх, інформаційних прав діаспори як національної меншини, а також її взаємодію з етнічною батьківщиною.
Погоджуючись з наявністю спільних об`єднуючих ці поняття ознак, необхідно відзначити, що визначальною рисою діаспори як етнічного  утворення  є особливе самоуявлення, "діаспорна свідомість" її членів. “Діаспорна свідомість” характеризується перетворенням розсіяння у спосіб життя, в особливе стійке соціально-економічне, культурне та духовне становище соціуму, особливу форму існування у фізичному і психологічному відриві від етнічного материка. О. Мілітарьов називає такі її основні компоненти: спільність походження; спільність культурної історії; спільність первинної території проживання; спільність мови до розсіяння; сприйняття розсіяння як вигнання, сприйняття розсіяння/вигнання як покарання; ідея повернення на історичну батьківщину; сприйняття себе як "чужинців" серед автохтонних груп. 
Проте слід відзначити, що наявність такого компоненту, як "ідея повернення на історичну батьківщину", не дозволяє назвати етнічну спільноту діаспорою, оскільки це радше відповідає психології еміграції, більшою мірою політичної.  Діаспора ж стає своєрідним мініатюрним суспільством, але не замкненим у собі й  не відірваним від довкілля. Разом  з цим, розглянутий більш широко, як зв`язок з історичною батьківщиною, він виступає формоутворюючою, визначальною для решти компонентів діаспорної свідомості рисою. Під історичною батьківщиною, етнічним ядром у цьому випадку розуміється місце, де більша або значна частина етнічної групи жила компактно як корінне населення, можливо навіть не маючи власної державності, проте з “нормальною, звичною для свого часу соціальною і економічною структурою і системою владних відносин”. В. Маркусь називає істотною властивістю діаспори "її духовний зв`язок з батьківщиною, етнічна єдність незалежно від політично-правових змін і державної приналежності етноносіїв". Характер зв`язку (взаємодії) з етнічним материком більшою мірою позначається на типі, формі, способі розселення та життєдіяльності діаспори, ніж на її стійкості до асиміляційного впливу іноетнічного оточення. Для одного типу діаспори перебування у стані меншини серед різних народів, культур, як правило, без значної підтримки з боку свого етнічного ядра змушує шукати сили у собі, у своїй громаді, сукупності таких громад. Збереження власної ідентичності стає за таких умов нагальним, повсякденним завданням громади, чинником її  внутрішнього регулювання, що, безперечно, стимулює розвиток етнозберігаючих, консолідуючих компонентів. За неможливості підтримки повсякденних зв`язків, сам образ матері-батьківщини, історична пам`ять про неї є надзвичайно важливими й необхідними для внутрішньої моральної опори діаспор, виправдання зусиль на збереження ідентичності. Для іншого типу лише за умов співвідношення, "сполучення" з своїм компактним етнотериторіальним ядром можливе збереження власної мовно-культурної специфіки, етнічної самобутності протягом тривалого часу. 
У будь-якому випадку відбувається формування спільного почуття відмінності від решти населення та подібності один до одного. У такому вигляді останній компонент, названий О. Мілітарьовим як сприйняття себе „чужинцями” серед автохтонних груп, відбиває точніше суть протиставлення „ми-вони” у даному контексті.
Але діаспорна свідомість не вичерпується системою перерахованих компонентів, а включає у себе ще й усвідомлення спільності із спорідненими діаспорними групами. Справа не тільки у тому, що, живучи серед інших народів, представники діаспор неодмінно сприймають риси способу життя титульних націй, а й у тім, що меншини, які уникнули повної асиміляції, природно набули нових якостей і властивостей, комплекс яких умовно можна назвати діаспоральністю. Найважливішою з них є здатність віднайти своє місце в системі розподілу праці та соціальних ролей суспільства, що їх приймає, а також особливі культурні та психологічні характеристики, специфічну ментальність. Ці якості майже не присутні у мешканців етнічного материка, але вони подібні у представників різних груп, що опинилися у схожих ситуаціях. Культура етнічного материка може бути частково, наполовину або зовсім (що досить рідко зустрічається) інтегрованою в структуру діаспорної культури і “підпорядковуватися дифузійним законам соціумного розмиття”. Причини, що зумовлюють відмінність національного та діаспорального,  видозмінюють і сам діаспоральний світогляд. 
Для діаспори особливо важливим є збереження духовної основи своєї життєдіяльності, оскільки саме в етнопсихологічній сфері відбувається стандартизація та уніфікація матеріальної культури. Тиражування її елементів в умовах масового виробництва призводить до поступової втрати етнічної специфіки матеріально-речового середовища діаспори (хоча деякі її елементи в якості музейних експонатів зберігаються), тобто поширення етнічної специфіки поступово звужується та все більше зосереджується саме в сфері духовної культури та етнічної психології. 
Таким чином, на нашу думку, під діаспорою слід розуміти частину етносу, що внаслідок різних обставин опинилася поза межами свого етнічного ядра в іноетнічному середовищі, проте зберегла свою етнічну самобутність, сформувала специфічну "діаспорну" самосвідомість,  має організаційну структуру, яка дозволяє їй стримувати етнічну трансформацію, асиміляцію таких груп, а також забезпечувати розвиток та функціонування даної спільноти, етнокультурну спадковість поколінь. Як етнічній групі діаспорі притаманні основні властивості етносу. Етнічна територія не виступає для неї матеріальною основою життєдіяльності, а більшою мірою пов`язана із образом батьківщини, вітчизни, духовна пов`язаність з якою виступає одним з визначальних компонент її самосвідомості. Шляхи формування діаспори зумовлюють її два типи – мігрантські та автохтонні меншини, що відрізняються одна від одної специфікою етнічного самоусвідомлення та самовиявлення. Визнаючи правомірність застосування терміну "діаспора" до обох типів меншин, зауважимо, що все ж таки більше відповідають  його значенню діаспорні громади мігрантського походження.
Актуалізація етнічної проблематики  в сучасних умовах спричиняє необхідність більш чіткого визначення деяких етнічних понять, у т.ч. діаспори. Розробка конкретних критеріїв, за якими те чи інше етнічне утворення можна вважати діаспорою, дозволяє суттєво звузити коло явищ, описуваних через це поняття. Подібне обмеження сфери його застосування сприятиме продуктивному аналізові самого феномену діаспори, закономірностей його розвитку та функціонування даних спільнот.

Основні напрями досліджень взаємодії діаспори з етнічною батьківщиною

Проблеми розвитку й функціонування етнічних діаспор лише недавно потрапили до кола інтересів науковців. Проте реалії сучасного етнополітичного життя засвідчують про їхню зростаючу актуальність, необхідність вивчення цього соціального феномену, в т.ч. й з метою подальшого врахування його результатів при розробці та втіленні елементів управління етнонаціональними процесами. Існуючі наукові розробки цього питання являють собою переважно історичний аналіз етнічних діаспор, причому здебільшого досліджувалися лише окремі аспекти процесів та явищ, як правило, етнокультурного життя діаспор. Малодослідженою залишається проблема діаспори як соціального феномену. Частково це можна пояснити відсутністю ясності, дискусійністю  щодо наукового  використання самого терміну “діаспора”, хоча він нині широко вживається. Цікавими у контексті  розробки дефініції є праці таких дослідників єврейської діаспори, як О. Мілітарьова, М. Членова, а також В. Дятлова.
Як одна із  складових частин етносоціального чи етнополітичного організмів діаспорні спільноти досліджувалися відомими науковцями (Е. Сміт, М. Есман, Ю. Бромлей) при розробці ними своїх фундаментальних етнологічних концепцій, теорій етносів, націй. Як правило, зв`язок між цими частинами описувався через призму важливості іншого індикатора етнічності - спільного етнічного походження, отже, аналізувався побіжно, оскільки не був основним предметом дослідження.
Втім, перші спроби дослідження діаспори як етносоціальної групи мають досить давнє коріння.  У Сполучених Штатах, де в силу відомих історичних причин складалася специфічна, надзвичайно етнічно та расово строката структура населення, етнічний чинник взагалі, та проблеми етнічних діаспор у тому числі, осмислюються, починаючи вже з 1910-1920-х рр.  (Чиказька школа,  Б. Дюбуа та ін.). В Європі соціологи звертаються до цього феномену пізніше – у 1960-1970-і рр.,  коли внаслідок економічних та політичних обставин різко зросли потоки мігрантів із усіх кінців світу до індустріально розвинутих країн – Німеччини, Великої Британії, Франції, Нідерландів. Облаштовуючись  у новому культурному оточенні, етнічні мігранти, як правило, прагнули зберегти свої традиційні устої, системи спорідненості, усталені внутрішньогромадні соціальні зв`язки. Поступово етнічний елемент набирає чималої значущості у структурі масиву мешканців європейських держав, впливаючи на функціонування важливих соціальних механізмів та розподіл суспільних ресурсів, що привернуло до нього погляди соціологів.
У зв`язку з цим слід згадати й наукові пошуки російських етнологів, соціологів, соціальних психологів, які займаються дослідженням етнічних груп в іноетнічному середовищі, у т.ч. й російської діаспори у “близькому зарубіжжі”. Йдеться про вивчення таких параметрів етнічних діаспор, як оптимальна чисельність з огляду на умови її нормального функціонування (Г. Старовойтова, Н. Лебедєва, Л. Хохлов), життєвий цикл, тривалість її існуваня (Т. Іларіонова, І. Іваненко), типологія, функції діаспор (Ж. Тощенко, Т.  Чаптикова), соціально-культурний статус (С. Савоскул, І. Суботіна, А. Гінзбург, Л. Остапенко), особливості соціальної адаптації до умов іноетнічного середовища (Н.  Лебедєва). Виходячи із специфіки етнополітичної ситуації в Росії та країнах перебування російської діаспори, при аналізі взаємозв`язку етнічного ядра з діаспорою особливий наголос робиться на політико-правовому аспекті можливої взаємодії, забезпеченні прав діаспор як національних меншини, соціально-психологічній адаптації до нових умов.
Все ж необхідно зазначити, що природа відносин між діаспорою і країною свого походження, а також між окремими, розмежованими політичними кордонами, частинами самої діаспори досліджена ще недостатньо. Має місце вивчення лише окремих її складових, проте фактично випав з поля зору узагальнюючий аналіз взаємодії діаспори з країною свого походження, теоретичних і практичних питань її специфіки в залежності від типу діаспорної громади.
За кордоном вивченню етнічних груп, вкраплених у соціальну структуру іноетнічного середовища, присвячена значна кількість досліджень. Деякі з них стали широко відомими класичними прикладами застосування спеціальних методичних прийомів емпіричного соціологічного дослідження. В американській соціології найбільшу увагу було присвячено дослідженням таких етнічних груп, як негри, латиноамериканці, італійці, євреї, греки, індіанці, ескімоси, квебекські французи. Із слов`янських груп найбільше вивченими в американській соціології є поляки. Праця У. Томаса і Ф. Знанецького "Польський селянин в Європі та Америці" (1916 р.) стала по суті першою  етносоціологічною  студією. Вона була присвячена порівняльному вивченню становища польських селян у Польщі й польських емігрантів в Америці. Методичне значення його полягає у тому, що для опису соціальних і етнокультурних процесів вперше в соціології систематично використовувалися масові документальні джерела як особистого характеру (листування селян-емігрантів з рідними у Польщі, автобіографічні матеріали), так і офіційні (архіви емігрантських газет, матеріали церковно-приходських громад, судові справи емігрантів тощо).
Цікавим за методом є дослідження У. Уайта, в якому було використано включене спостереження. Протягом трьох років У. Уайт жив в італійському гетто, розташованому в американському місті, досліджуючи особливості поведінки емігрантів в іноетнічному середовищі, їхні культурні й особисті орієнтації, взаємовідносини із злочинним світом, поліцією, політичними групами.
Значну увагу проблемам адаптації переселенців, що належать до іншої культури, приділяють вчені Афінського центру з вивчення розселення. Цей Центр, створений за ініціативою відомого урбаніста К. Доксиадіса у повоєнні роки, ставить завданням вивчення широкого комплексу взаємозв`язків просторових і соціокультурних чинників в рамках спеціальної наукової дисципліни – екістики (теорія розселення). До співробітництва в Афінському центрі та його виданнях були залучені відомі етнографи – М. Мид, Е. Ериксон. У працях М. Мид, присвячених культурній адаптації мігрантів до умов великих міст (як приклад наводяться пуертоамериканці у Нью-Йорку, сицілійці в Нью-Джерсі, скандинави в Міннесоті та ін.), аналізуються чинники, що впливають на швидкість і глибину адаптації іноетнічного елемента, демонструється прикладне значення таких досліджень. Автор доходить висновку, що швидкість та глибина соціокультурної інтеграції переселенців залежать від рівня цілісності, зв`язності (когерентності) їхньої етнічної культури, від того, наскільки в ній закладена сприйнятливість до нових елементів.  Суттєва роль відводиться М. Мид соціальному статусу старшого покоління певного  етносу і ставленню  старших до інновацій. Крім того, згідно з висновками М. Мид, сам просторовий характер міського середовища (наприклад, тип забудови) певною мірою впливає не лише на успішність адаптації, але й на розвиток психіки у дітей мігрантів у містах з іноетнічним середовищем. Глибина адаптації при цьому характеризується послабленням "комплексу меншовартості", який зменшується від покоління до покоління мігрантів з швидкістю, зворотно пропорційною мірі когерентності первинної культури.
У фундаментальному соціологічному дослідженні Р. Колемана і Б. Неугартена "Соціальний статус у місті" аналізується взаємозв`язок етнічної чи расової приналежності та її місця в соціальної ієрархії. Згідно з висновками авторів, етнічна приналежність мігрантів або їхніх нащадків виявляється більш значущим чинником, ніж рівень прибутку, освіта та інші соціально-демографічні параметри. Це стосується, хоча й різною мірою, і чорного, і  кольорового, і білого населення.
Упродовж  багатьох років американські дослідження розвивалися в межах концепції "плавильного котла", згідно з якою панівним процесом серед іммігрантів різного походження є втрата власної етнічності й набуття деяких загальнонаціональних етнокультурних рис, що увібрали в себе основні складові елементи вихідних етносів. Етносоціологічні публікації останніх років нерідко базуються на іншому тлумаченні  шляхів зміни етнічності – на концепції плюралістичної інтеграції. Згідно з цією концепцією, асиміляція зачіпає головним чином суперетнічні риси, але найбільш стійки елементи етнічності (перш за все етнічна самосвідомість) зберігаються або навіть відроджуються у нащадків мігрантів. У своєму  вченні про асиміляцію в американському житті соціолог М. Гордон проаналізував три різні теоретичні моделі  пристосування іммігранта до приймаючого суспільства. Хоча його три теорії асиміляції – англо-конформність, теорія плавильного котла та культурного плюралізму – були розроблені для опису процесів в американському суспільстві, вони різною мірою можуть бути  застосовані до вивчення іммігрантських груп будь-де. Термін "англо-конформність" означає повну відмову іммігрантів від культури своїх батьків та дідів на користь цінностей англосаксонського ядра приймаючого суспільства. Цей термін може бути адаптованим до конкретної країни та групи, що обговорюється, наприклад, "франко-конформність" застосовується до схожих явищ у Франції, "аргентино-конформність" – в Аргентині. Згідно з концепцією "плавильного котла", різноманітні етнічні групи та їхні культури були перемішані разом в "американському котлі", "розплавлені вогнем американського впливу та взаємодій" у принципово новий тип, зовсім нову культуру. Теорія, яка точно символізує мету асиміляції, до якої американці прагнули у минулому, відповідає особливостям саме американського досвіду, коли на одному континенті була зосереджена велика кількість іммігрантів з різних країн, представників різних культур. Однак вона не підходить до опису асиміляції іммігрантів в інших країнах, що не мають такого досвіду. Термін "культурний плюралізм"  має відношення до збереження загального способу життя етнічної групи та значної частини своєї культури в контексті американського громадянства (або громадянства приймаючої держави) та політичної, економічної інтеграції до американського (іншого приймаючого) суспільства. Ця теорія може бути легко застосована до іммігрантів в інших країнах.
Теорія англо(інша)конформності або переконання, що ідентичність етнічної групи є несумісною з американським (або іншої національності) існуванням та теорія плавильного котла, згідно з якою всі групи переплавляються разом та трансформуються у принципово  нову суміш, підтримують зникнення ідентичності іммігрантських груп та їхнє розчинення у культурі приймаючого суспільства. Ці теорії не сумісні з бажаннями та цілями багатьох етнічних груп. Концепція ж культурного плюралізму  підтримує національну культурну спадщину та етнічні інституції, визнає їхню корисність як для цієї етнічної групи, так і для її нової країни.
Аналіз асиміляційних процесів засвідчує, що вони позначаються різною мірою як на   різних етнічних групах, так і на різних поколіннях  всередині окремої етнічної групи. Крім того, існують різні стадії асиміляції. Найбільш елементарною є акультурація або культурна асиміляція, що спричинаяє зсув культурних моделей з метою адаптації до моделей приймаючого суспільства,  на приклад, вивчення мови приймаючого суспільства, прийняття його звичаїв, що асоціюються, зокрема, із особливостями відзначення свят, включення елементів місцевої кухні до власного меню. Ця стадія асиміляції сприймається більшістю іммігрантських груп як найменш небезпечна. У цьому випадку нова культура замінює стару національну культуру стосовно поведінкових моделей. Культурна асиміляція є, як правило, першою стадією асиміляції, яку зазнає іммігрантська група по приїзді до нової країни. Вона включає процес опанування місцевою мовою та вивчення нових поведінкових моделей,  не зважаючи на спроби іммігрантської групи "замкнути" своїх членів всередині власної групи та обмежити широкі безпосередні контакти з приймаючим суспільством. Причому цей процес відбувається незалежно від ступеня дискримінації чи упередженого ставлення. Культурна асиміляція може мати місце без загрози подальшої асиміляції – іммігрантська група зазнає  культурної асиміляції, але не прогресує  до її подальших стадій.
Іммігрантське покоління зазвичай відчуває вплив процесу культурної асиміляції лише певною мірою, але його наслідки  стають відчутними  серед другого та наступних поколінь, які вже народжені у приймаючому суспільстві та навчаються  у місцевих школах. У цих поколінь мова приймаючого суспільства є не лише розмовною поряд  з етнічною, але часто розглядається ними як рідна мова, що викликає стурбованість батьків та дідів-іммігрантів. У багатьох випадках діти іммігрантів відмовляються говорити етнічною мовою не тільки між собою та із своїми друзями того ж самого етнічного оточення, але й вдома з батьками. Часто батьки, які хочуть, щоб їхні діти вчили рідну мову, повинні відправляти їх до спеціальних додаткових класів по суботах чи після школи, де молодь навчають рідній мові їхніх батьків так, як вони вивчали б іноземну мову. Поведінкові звичаї також переймаються саме в другому та наступних поколіннях, які відкриті для нового оточення ("віддані" йому) –  вони вбирають культурні риси від друзів, сусідів, однокласників та засобів масової інформації. Молодь другого покоління часто відмовляється дотримуватися традиції, а також поведінки та звичаїв  "старого світу" (й  того, що вони вважають застарілим). Хоча деякі представники другого покоління залишаються зацікавленими  етнічною спадщиною  своїх батьків, особливо як стають дорослішими, проте більшість цього покоління не розглядає  зміну  своїх  культурних  орієнтацій (мова, звичаї, традиції)  як проблему, загрозу власній  етнічній  самобутності. Час від часу третє або четверте покоління здається виявляє більший інтерес до своїх коренів, ніж друге, яке у своєму прагненні стати повноправними члепнами нового (приймаючого) суспільства, намагається розірвати зв`язки зі своєю етнічною групою. Така поведінка часто спричинена комплексом меншовартості (особливо, якщо батьки походять з більш низьких соціально-економічних шарів суспільства). М. Хансен, дослідивши переселенські рухи та адаптацію іммігрантів до нових умов життя, пояснив це соціальне явище "синдромом третього покоління", коли представники першого покоління переселенців створюють найсприятливіші умови інтеграції і соціальної мобільності для другого покоління; друге покоління, зрозумівши переваги "американізації", масово відмовляється від того, що заважало йому користуватися цими соціальними та політичними перевагами, зокрема від етнічних особливостей, проте наступні покоління, зміцнивши свої позиції, почали звертатися до свого етнічного коріння, що й призвело до відродження етнічних меншин.
Корисно розрізняти  між собою внутрішні (істотні, сутнісні) риси культури, як то релігійні вірування та обряди, етнічні цінності, історична мова, література, музичні уподобання, фольклорні моделі проведення дозвілля, почуття спільного минулого, та зовнішні риси культури  - одяг, манери, моделі емоціонального вираження, відхилення від граматичних норм мови приймаючого суспільства. Зовнішні  складові культурної спадщини групи, на відміну від внутрішніх, є, як правило, продуктами  групового пристосування, "прилагодження" до місцевого оточення та відбивають соціально-класовий досвід та цінності. Отже, набагато менш загрозливими для виживання етнічної групи є асиміляція та модифікація  зовнішніх культурних рис її членів, що відбуваються швидше за зміну внутрішніх. 
Якщо культурна асиміляція відбулася, то іммігрантська група (точніше, її нащадки), може почати зазнавати структурної асиміляції – широкомасштабного  входження її членів до інституцій приймаючого суспільства на первинному груповому рівні. Це є ключовою  стадією асиміляції, оскільки участь іммігрантської групи у житті приймаючого суспільства на первинному рівні неминуче призводить до значного зростання кількості міжетнічних шлюбів. Зростання кількості міжетнічних шлюбів та їхнє поширення може означати початок зникнення етнічної групи як окремої сутності з її власними відмінними цінностями та культурою (шлюбна асиміляція). Остання стадія асиміляції – ідентифікаційна асиміляція, або розвиток відчуття "народу",  що базується на усвідомленні  себе (ідентифікації) винятково членом приймаючого суспільства. 

Що стосується наукового дослідження саме української діаспори, то вона порівняно недавно привернула увагу вітчизняних науковців, проте вчені, публіцисти діаспори вивчали її практично з перших поселень українців за кордоном. Тому цілком природно, що початкові спроби (кін. XIX – поч. ХХ ст.) дослідження української діаспори були присвячені ідентифікації явища еміграції з України, висвітленню причин, намірів, мотивів західноукраїнської еміграції, етносоціальної адаптації до іноетнічних умов. Переважно це були публіцистичні, інколи наукові, праці журналістів та громадських діячів. У цьому зв`язку варто згадати таких авторів, як А. Цеглинський, Л. Мишуга, П. Понятишин, Я. Чиж, Л. Ясінський, О. Демидчук та інші. Особливо вирізняється серед дослідників цього періоду Ю. Бачинський, чия фундаментальна праця “Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки” за своїм історичним, багатим соціологічним, а також економічним матеріалом подібна класичному соціологічному дослідженню У. Томаса і Ф. Знанецького “Польський селянин в Європі та Америці”. 
Окреме місце в українському “емігрантознавстві” займають дослідження української еміграції в період між двома світовими війнами, зокрема таких її аспектів, як культурна праця (С. Наріжний), політичні концепції українських вчених-емігрантів міжвоєнного періоду, класифікація основних історико-політичних напрямів у тодішній українській зарубіжній науці (В. Потульницький), політична еміграція цього періоду  (В. Маруняк, І. Каменецький, М. Швагуляк, М. Павленко),  проблеми її вивчення (І. Лисяк-Рудницький, В. Маркусь) та ін. 
Дослідницький акцент на “імміграції” чи “еміграції” зумовив значною мірою й той кут зору, під яким розглядалися відносини з історичною батьківщиною. У першому випадку зв`язок з материковою Україною більш пов`язаний з минулим, коли етнічна культура, цінності інші етнічні атрибути зберігалися й передавалися дітям з метою об`єднання людей спільної долі та етнічного походження для психологічної підтримки одне одного у реалізації їхнього головного завдання – інтеграції у місцеве суспільство. Щодо емігрантів, як правило, політичних, то їх не приваблювала інтеграція і тому вони намагалися зберегти себе і своїх дітей у повному духовному зв`язку з історичною батьківщиною, при цьому  здійснюючи тією чи іншою мірою вплив на перебіг подій в ній. Тому у цих наукових працях аналіз взаємодії діаспори з країною свого походження базувався на дослідженні історичних закономірностей еміграції, приділялася увага вивченню її деяких соціальних чинників.
Дослідження української діаспори як певної етносоціальної спільноти не проводилися до 1950-1960-их рр., проте її історичне вивчення як етнічної групи, меншини у тій чи іншій країні поселення дуже поширені серед науковців як самої діаспори, так і вчених України (М. Мушинка, М. Марунчак, В. Маркусь, Ю. Макар,  Р. Мизь, М. Варварцев та ін.). До кола інтересів вітчизняних соціологів українська діаспора потрапила лише кілька років тому. Першими серед науковців України до вивчення проблем діаспори звернулися історики. Соціологи почали аналізувати соціальну інформацію про українську діаспору, спираючись на матеріали українських істориків. Можливо, саме цим й зумовлено надмірне надання переваги історичним методам дослідження, застосування яких не завжди є доцільним та виправданим. З початку 1990-их рр. з`являється й поступово набирає динаміки інший напрям соціологічних досліджень - вивчення проблем взаємодії діаспори з Україною. 
Вивченням соціальної дійсності української діаспори, аналізом її як історичного явища, типологізацією українських громад, теоретичним узагальненням засад соціального буття української діаспори, а також дослідженням форм і засобів збереження та реалізації української етнічності в умовах діаспори, особливостей взаємозв`язку між українською діаспорою і Україною на різних історичних етапах розвитку займалися такі вчені, як П. Кравчук, П. Потічний, П. Магочі, В. Маркусь,  В. Наулко,  Ю. Римаренко, І.Винниченко та ін.
Однак вивчення української діаспори із застосуванням методів соціологічної науки не набуло ще скільки-небудь значного поширення. Починаючи з 1950-их рр., мали місце лише окремі спроби вчених самої діаспори проаналізувати її як певний соціальний феномен, зокрема, з точки зору етнічної самоідентифікації українців зарубіжжя, їхньої інтеграції у соціальне і культурне середовище країн поселення, соціальної структури діаспори і соціально-економічного статусу її представників, що знайшло відображення в кількох наукових збірках за результатами соціологічних досліджень та аналізу статистичних даних (В. Ісаїв, В. Маркусь, І. Кедрин, О. Воловина, ін.). В. Ісаїв відзначив такі системи актуальних питань для дослідження української діаспори США і Канади: процеси асиміляції і  суспільної мобільності; проблеми збереження етнічної ідентичності й культурних цінностей; структура українських інституцій, груп та громад, їхня діяльність; типологія особистостей і способів їхньої поведінки. Не дослідженою (за винятком  окремих пілотажних спроб) залишаються два останніх блоки. З огляду на перший блок заслуговують  на увагу демографічні та соціологічні студії української діаспори, проведені в Університеті Торонто. Їхні результати були видані 1994 р. у праці "Україна та українці по світах" ("Ukraine and Ukrainian throughout the World") за редакцією Енн Павлічко (Ann Pawliczko).
Особливо слід відзначити початок досліджень східної української діаспори, зокрема за такими напрямами: історія та особливості формування (І. Винниченко, Ф. Заставний та ін.), особливості етнонаціонального самовиявлення українців певних регіонів, переважно автохтонних земель (напр., О. Север`янова), проблеми самоорганізації та життєдіяльності.
Таким чином, попри  те, що українська діаспора – західна і східна – стала предметом пожвавлених дослідів і зацікавлень в Україні, про що, зокрема, свідчить постанова Президії НАН України від 16.03.1994 р., в якій відзначено факт зародження нового напряму досліджень установ гуманітарного профілю Академії  – діаспороознавства, недостатньо вивченим залишається процес взаємодії української діаспори з Україною, його спрямованість, ефективність, перспективи розвитку, а також умови і чинники, що мають безпосередній або опосередкований вплив на нього. Водночас дослідження української діаспори у  США, Канаді, Литві, Киргизстані, Казахстані, Румунії, Росії (на Алтаї та Далекому Сході) дають вагомий матеріал для теоретичного узагальнення цього процесу.


Розділ 2. Українська діаспора крізь призму соціології

2.1. Взаємодія західної української діаспори з Україною: стан, перспективи розвитку (за матеріалами експертного опитування, проведеного 1996 р.)


Вивчення української діаспори за допомогою специфічних методів соціологічної науки не набуло ще значного поширення. Мали місце лише окремі спроби вчених самої діаспори проаналізувати її як певний соціальний феномен, зокрема, з точки зору етнічної самоінедтифікації українців зарубіжжя та їхньої інтергації у соціальне і культурне середовище країн поселення, що знайшло відображення в кількох наукових збірках.
До кола інтересів відчизняних соціологів українська діаспора потрапила лише кілька років тому. У Постанові Президії Національної академії наук України від 16.03.1994 р. відзначено факт зародження нового напряму досліджень гуманітарного профілю НАН України – діаспорознавства. Першими серед науковців України до вивчення проблем діаспори звернулися історики. Соціологи почали аналізувати соціальну інформацію про українську діаспору, спираючись на матеріали українських істориків. Можливо, саме цим й зумовлено надмірне надання переваги якісним методам соціологічного дослідження, застосування яких не завжди є доцільним та виправданим. 
На початку 1990-их рр. з`являється й поступово набирає динаміки інший напрям соціологічних досліджень – вивчення проблем взаємодії діаспори з Україною. Так, навесні 1995 р. професоф соціології Сітон Хол унівенрситету (Нью-Джерсі) Ігор Зєлик провів опитування населення кількох регіонів України в рамках соціологічного дослідження про уявлення громадян України щодо життя української діаспори в США. Такий інтерес дослідників є не випадковим.
Справа в тому, що прагнення представників західної української діаспори підтримувати відносини з Україною, активно взаємодіяти з її організаціями та окремими громадянами наштовхуються на недостатню обізнаність більшості людей в діаспорі з реальною ситуацією на історичній батьківщині. З іншого боку, намаганню України (української держави та громадських кіл) використати досвід західної української діаспори, системно співпрацювати з нею перешкоджає брак знань про запити діячів діаспори, задоволення яких стимулювало б активізацію їхніх дій щодо України. 
На пошук шляхів розв`язання цих проблем було спрямоване соціологічне експертне опитування „Взаємодія західної укранської діаспори з Україною”, проведене 1996 р. Центром етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України. Мета цього дослідження полягала у виявленні таких форм взаємодії представників західної української діаспори з українськими організаціями та приватними особами в Україні, які дозволять з найбільшою ефективністю реалізувати їхні інтереси. Йшлося також про те, щоб з`ясувати перспективи розвитку цієї співпраці.
Відтак в ході дослідження вивчався процес взаємодії української діаспори з Україною, його спрямованість, ефективність, перспективи розвитку, а також умови і чинники, що мають безпосередній або опосередкований вплив на нього (предмет дослідження).
Для вирішення даної проблеми, що за своїми характеристиками є малоформалізованою, аналіз наявного інформаційного матеріалу потребував залучення групи експертів – діячів української діаспори та фахівців в Україні (близько 30 осіб), які теоретично або практично займаються проблемами діаспори (об`єкт дослідження). Це знімає деякі питання обгрунтованості емпіричних референтів оцінок ефективності взаємодії про спотворення інформації через нещирість респондентів. Навпаки, респонденти зацікавлені надати повну та достовіну інформацію для дослідження, результати якго можуть в подальшому знадобитися для роботи над цими проблемами. Не викликпає сумнівів і правильність розуміння експертами запропонованих в анкеті питань.
До процедури відбору членів експертної групи було залучено наукову громадськість, з середовища якої вони обиралися (суб`єктивний метод відбору експертів). При цьому до уваги бралися компетентність фахівця т аздатність до вирішення ним творчих завдань. У проведеному експертному опитуванні взяли участь: науковець, співголова Республіканського національно-культурного центру українсців Башкортостану „Кобзар” Василь Бабенко (Росія); журналістка, редактор української католицької газети Іванна Горчинська (США); академік НАН України, народний депутат України Микола Жулинський; адвокат і банкір, один з провідних громадсько-політичних діячів української діаспори Юліан Куляс (США); професор, головний редактор Енциклопедії Української Діаспори Василь Маркусь (США); доктор філософії, відома громадська діячка української діаспори Дарія Маркусь (США); голова Українського Братського Союзу Іван Олексин (США); начальник управління у справах української діаспори Держкомнацміграції Андрій Попок (Україна); голова Об`єднання україців у Польщі Юрій Рейт (Польща); полковник, відомий громадський діяч української діаспори Віктор Роєнко (Канада); професор-освітянин Мирослав Семчишин (США); генеральний секретар Світового Конгресу Українців Ярослав Соколоик (Канада); головний секретар Українського Народного Союзу Володимир Сохан (США); президент Світового Конгресу Українців Дмитро Ціпивник (Канада) та ін.
Опитування було спрямоване на виявлення всіх продуктивних щодо визначеної проблеми думок, якими б несподіваними вони не були.
Під терміном  „взаємодія” у цьому дослідженні розуміється система спілкування, контактів, стосунків на індивідуальному та груповому рівнях між придставниками ядра українського етносу та діаспори. Вони можуть бути безпосередніми (особистими) та опосередкованими (через засоби масової інформації, літературу, мистецтво тощо).
Поняття „взаємодія” в загальнмоу розумінні означає взаємний зв`язок будь-яких явищ, їхню обумовленість одне одним та передбачає узгодженість дій. При використанні цього поняття стосовно взаємин України і західної української діаспори в даному дослідженні наголос робиться на узгодженості дій обох сторін, що досяається шляхом виявлення та вахування при контактах однією стороною інтресів та запитів іншої. Взаємодія України із західною українською діаспорою розуміється як система спілкування, кантаків на індивідуальному та груповому рівнях між представниками обохсторін (безпосередньо або опосередковано).
При розгляді співробітництва України й діаспори необхідно виділити ще два рівні їхньої взаємодії – спілкування з представками української діаспори на рівні громадських об`єднань і рухів та на державному рівні. Як відомо, у радянський період подібних відносин на державному рівні взагалі не існувало. Тільки після здобуття незалежності робляться спроби налагодження взаємовідносин з українськими громадами діаспори безпосередньо державними установами України. Цьому значною мірою сприятиме і діяльність нещодавно створеного в Державному комітеті України у справах національностей та міграції управління у справах української діаспори, покликаного координувати виконання Державної програми „Українська діаспора на період до 2000 року”.
Варто звернути увагу на те, що поняття „взаємодія” використовується нами в значенні ширшому за поняття „контакт”. Контакт – це автономна дія з локальними цілями, що досягаються упродовж короткого проміжку часу і рідко мають в перспективі подальший розвиток стосунків. У випадку, коли контакти набувають системності і в обох сторін виникає потреба у цих контактах (цього досягають тоді, коли така система контактів розглядається кожною стороною як реальний засіб реалізації їхніх інтересів), ми говоримо про взаємодію сторін.
Виходячи з мети даного дослідження, виділимо ті форми взаємодії, які, на нашу думку, необхідно розглянути для розв`язання поставленої проблеми.
Взаємодія західної української діаспори та України
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Слід зазначити, що на індивідуальному рівні взаємодія України із західною діаспорою може набувати форми спілкування з родичами та знайомими під час їхніх відвідин, а також встановлення й підтримки особистих зв`язків. Ця форма взаємодії хоч і становить певний інтерес для науковців, але не входить до кола питань, пов`язаних з предметом даного дослідження.
Наведені форми співпраці України із західною діаспорою дослідники вважають основними, але запитання анкети дозволяють зафіксувати додаткові, не аналізовані раніше, форми взаємодії, що, на думку експертв, не повинні залишитися поза увагою.
Використовуючи термін „українська діаспора” дослідники мають на увазі всіх осіб українськгго походження, які проживають за межами України та визнають свою належність до українського етносу. Особлива увага до західної української діаспори посяснюється тим, що вона, на відміну від східної заорганізованіша, активніша, до того ж має реальні можливості надання Україні посильної    допомоги.* Крім того, вже накопичений досвід взаємодії західної діаспори з Україною дає достатньо матеріалау для аналізу.
Україна як суб`єкт й об`єкт взаємодії із західною діаспорою розглядається дослідниками через діяльність громадських організацій, урядових структур, приватних осіб, які вступають у взаємодію з представниками діаспори, а також – громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. 
При з`ясуванні ролі різних чинників у взаємодії української діаспори та України слід враховувати  різницю у співвідношенні фаз етнічного відродження, що має місце не лише між різними частинми українського етносу за межами держави, а й між її окремими регіонами. Зважаючи на суттєві відмінності в рівнях національно-етнічної самоідентифікації українського громадянства різних регіонів України, цікаво було дізнатися про думку експертів щодо готовності українського населення до взаємодії з діаспорою. 
Якщо список основних регіонів України проранжувати за ступенем готовності до співпраці з діаспорою, то, за оцінками експертів, на першому місці, як і передбачалося, стоїть західна Україна, далі – центральна, східна, південна Україна та Крим. Хоча майже всі експерти визнали населення західних областей України цілком готовим до співпраці, вони ж відмітили, що представники західної діаспори охочіше йдуть на контакт, якщо він зініційований організаціями та установами Києва. Це, можливо, пояснюється тим, що до взаємодії сьогодні найбільше прагнуть представники тих поколінь зарубіжних українців, які народилися й зросли взе в іноетнічному середовищі. Певно, вони мають меншу ніж попередні покоління особисту зацікавленість у спілкуванні з регіонами, з яких походять їхні батьки і діди. До того ж, Київ сприймається, насамперед, як столиця незалежної держави і вже цим привертає особливу увагу представників діаспори, попри те, що вони не визнають його населення цілком готовим до співпраці. Експерти майже одностайно вважають населення Києва, до речі центральної України також, швидше готовим, ніж неготовим до взаємодії з діаспорою. 
Виявилося, що половина експертів західної української діаспори, за їхніми ж словами, погано орієнтується в ситуації, що склалася в Автономній Республіці Крим. Друга половина визначила неселення півострова як неготове до взаємодії чи не зовсім готове.
Таким чином, найвірогідніше, що найближчим часом співробітництво західної діаспори з Україною концентруватиметься в двох регіонах – західна Україна та Київ.
Одне з важливих питань анкети стосувалося взаємодії західної діаспори з Україною як державою, що має поліетнічний склад населення. Нагадаємо, що згідно з переписом населення 1989 р. найчисельнішими національними меншинами в Україні є росіяни (понад 11 млн), євреї (понад 486 тис.), білоруси (понад 440 тис.), молдовани (понад 324 тис.), болгари (понад 233 тис.), поляки (понад 219 тис.), угорці (понад 163 тис.), румуни (понад 123 тис.). Забезпечення прав національних меншин є одним з пріоритетів політики України в сфері міжетнічних відносин. Конституція України, Закон України „Про національні меншини в Україні” та рід інших законодавчих актів гарантують особам, які належать до національних меншин, рівні з етнічною більшістю політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, сприяють діяльності громадських об`єднань національних меншин. Нині завершується процес адаптації національного законодавства до міжнародних норм і стандартів у цій галузі. Дотримуючись міжнародних зобов`язань щодо забезпечення прав національних меншин на своїй території, Україна має всі підстави очікувати, що адекватно будуть захищені права мільйонів зарубіжних українців, особливо в державах колишнього СРСР.
Представники західної української діаспори як громадяни країн з усталеними демократичними системами і традиціями з розумінням ставляться до політики України в сфері міжетнічних відносин. Разом з тим результати опитування засвідчують: переважна більшість експертів із західної діаспори вважає, що взаємодія української діаспори з Україною має охоплювати тільки українців, і лише одиниці – й представників інших етнічних спільнот. Ця думка обгрунтовується, приміром, у такий спосіб:”Євреї спілкуються з єврейською діаспорою в Україні, греки – з грецькою, болгари – з болгарською і т.ін. Але неясно, чому українська діаспора має робити зусилля на спілкування з греками, німцями, гагаузами та ін., які живуть на Україні” (Д. Маркусь, США).
Цікаво зазначити, що експерти, які представляли Україну, одностайно висловилися за співпрацю діаспори з усім населенням держави, не розділяючи його етнонаціональною ознакою. При цьому наголошувалося на важливості використання в Україні досвіду вирішення проблем міжетнічних стосунків у демократичних країнах – місцях розселення західної української діаспори.
Аналізуючи фактори, що гальмують взамодію західної діаспори з Україною у політичній сфері суспільного життя, дослідники зійшлися на думці, що їх можна об`єднати у два великі блоки:
	домінування у свідомості більшої частини представників діаспори уявлення щодо „проросійської” орієнтації владних структур України;

недовіра діаспори до цих структур через те, що в них „переважають” „стара номенклатура” і ліві сили.
Поза всяким сумнівом, такі уялення зумовлені не в останню чергу браком інформації чи сформованими вже стереотипами політичної поведінки. Дається взнаки і „політична зверхність представників діаспори” (А. Попок, Україна). Ігноруючи або не розуміючи стан й тенденції розвитку політичної ситуації в Україні, чимало діячів діаспори мислять неадекватними категоріями. Заважають спілкування також „спроби накидати бтатам в Україні наше вождівство, спроби прищепити їм демократичну анархію, забуваючи про право держави йти своїм шляхом” (В. Сохан, США).
Втім, є й об`єктивні підстави для критичного наставлення діаспори до процесів, що відбуваються в Україні. Опитування проводилося у першій половині 1996 р., коли у Верховній Раді обговорювався проект нової Конституції України. Причини зволікання її прийняття експерти вбачали у свідомій політичній лінії тієї частини депутатського корпусу, яка не просто байдуже ставиться до української державності, але й вважає її ворожою для себе (Л. Боднар, США).
Ухвалення Конституції, єдність у сприйнятті цього історичного факту західною діаспорою та офіційними колами України зняло багато попередніх непорозумінь. У діаспорі втрачають актуальність дискусії щодо „комуністичних коренів” нинішньої влади в Україні. Найобізнаніші експерти від західної української діаспори схильні оцінювати представників владних структур України за їхніми діями, а не за політичними уподобаннями в минулому.
Загалом, представники діаспори уважно стежать за розвитком подій на історичній батьківщині. Експерти вважають, що позитивно впливає на ставлення діаспори до України сам факт її існування як незалежної держави вже понад 5 років. Так, В. Козак (Україна) пише про „ентузіазм і бажання бути причетним до розбудови незалежності України, які з`явилися після проголошення суверенітету і результатів референдуму”. Мобілізує діаспору до взаємодії поширена в її середовищі думка про загрозу Україні (реальну чи нереальну) з боку Росії. Відзначають також деякий поступ в „українізації держави і суспільства”, вищий порівняно з попередніми роками рівень національної свідомості населення.
Привертає увагу представників діаспори і вихід України на міжнародну арену, формування „корисного іміджу в світі” (В. Маркусь, США). Високо оцінюються зарубіжні візити членів українського уряду й особливо Президента для піднесення престижу України та заохочення діаспори.
Серед різноманітних форм співробітництва західної діаспори з Україною станніми роками почали з`являтися й економічні:
	прямі інвестиції представників ділових кіл діаспори;
	використання можливостей діаспори для виходу українських підприємств на зарубіжних партнерів;
	створення спільних „українсько-українських” підприємств тощо.

Ці та інші форми економічної співпраці не набули значного поширення, що зумовлено й непростою ситуацією, яка склалася в економіці України. Особливо перешкоджає взаємодії у цій сфері відсутність належної законодавчої бази, юридичних гарантій недоторканості капіталу, „невигідна для зарубіжжя взагалі, а для діаспори зокрема, економічна політика України” (В. Собко, Україна). Не сприяє розвиткові економічного співробітництва і відсутність двосторонніх угод України з державами проживання українських діаспоральних громад.
Доцільно, на думку експертів, вивчити можливість надання податкових пільг підприємцям українського походження. Незважаючи на те, що більшість експертів дотримується саме такої думки, вона є все ж дискусійною. Чи відповідатиме це інтересам України зменшення податкових надходжень в державну казну. Чи може Україна при загальній економічній кризі дозволити собі „спосорування” комерційних структур за етнічною ознакою. Це питання вимагає грунтовного дослідження економічного потенціалу ділових кіл діаспори, конкурентоспроможності їхніх підприємств.
Особливе занепокоєння західної української діаспори, з погляду експертів, викликають небезпеки, пов`язані з економічною та кримінальною злочинністю в Україні. Такі занепокоєння підсилюються критикою на сторінках світових ЗМІ кримінально-корупційних тенденцій в Україні, численних бюрократичних бар`єрів на шляху зарубіжних інвестицій. Хоча рівень корумпованості в економічній системі України можна оцінювати по-різному порівняно з корумпованістю економічних структур інших країн, але фактом залишається стримане ставлення більшості зарубіжних бізнесменів українського походження до виходу на ринки нашої держави.
Першим серед чинників, що стимулюють економічну взаємодію, названо прагнення України перейти на приватну форму властності, динамічніший хід приватизації, а також послаблення регулюючої функції держави щодо розвитку бізнесових контаків. Крім того, привертають увагу потенційних економічних партнерів з діаспори великі природні та людські ресурси України, ненасиченість її ринків.
Досить високу оцінку експертів отримала така форма економічної взаємодії, як створення і функціонування спільних „українсько-українських” підприємств. Певного поширення вона набула у західних регіонах України. Хоча й тут виникають труднощі, що виявляються переважно в різніці у світосприйманні, психології українців матеріка та діаспори. Така різниця пояснюється тривалою ізольованістю, довголітнім відокремленим розвитком материкової і діаспорної частин українського етносу в цілком відмінних соціально-економічних, правових і культурних умовах. Представників діаспори ображає намагання „їхніх братів” „викачати” з них максимально можливе, мло що пропонуючи натомість. Викликає нерозуміння і намагання українців в Україні негайно отримати прибуток, нехтуючи прицею на перспективу. За оцінками експертів, організатори економічних зв`язків з боку України дуже рідко користуються можливостями зарубіжного українця для потенційного виходу на ділові кола країни поселення, здебільшого розглядаючи партнера україснького походження не як сходинку на шляху до економічних структур власне США, Канади та інших країн, а як кінцеву мету.
Очевидно, ці та інші непорозуміння й зумовили те, що основними формами співробітництва діаспори з Україною стали ті, що не потребують безпосереднього контакту із широким загалом громадянства України, а концентруються на спілкуванні з невеликою кількістю людей, націлених на взаємодію з діаспорою. Насамперед, йдеться про заснування та діяальність благодійницьких фондів (найпоширеніша форма), залучення фахівців з діаспори до розробки проектів реформування політичної, правової та соціально-економічної систем українського суспільства, сприяння діаспори у підготовці фахівців з України. Втім, велика питома вага безпосередніх контактів пояснюється не тільки різницею у світогляді та розходженнями успрямованості сторін, але й цілком об`єктивними причинами, пов`язаними з прагненням найефективніше використати наявні кошти.
Аналізуючи взаємодію України з діаспорою у сфері науки та культури, експерти називають однією з основних перешкод для співпраці недостатню увагу держави до цієї сфери, зокрема обмеженість фінансування наукових розробок та програм розвитку культури. „Необхідно розробити, враховуючи ієрархічну систему пріоритетів, концепцію розвитку і підтримки національної науки і культури” (М. Жулинський, Україна), на основі якої можна було б скоординувати дії культурологічних та наукових закладів в Україні у взаємодії з діаспорою. Крім того, частина експертів від України вказує на порівняно низький рівень (за невелики винятком) закладів культури в діаспорі, самодіяльний характер їхніх творчих колективів.
Негативні моменти у спілкуванні з діаспорою вносить її „завелика сенситивність на прояви „совєтчини” та ”російщини” в культурній діяльності України” (Д. Маркусь, США). Хоча, безсумнівно, підстави для занепокоєння деякими тенденціями розвитку ситуації в культурній сфері України дійсно є.
У відповідях на запитання анкети експерти наполегливо звертали увагу на такий чинник гальмування взаємодії, як барк поінформованості сторін. В країнах поселення діаспори майже немає (або вони недостатньо розвинуті) центрів науки та культури України, „зацікавленим особам важко знайти необхідну інформацію стосовно України” (Ю. Рейт, Польща). Не випадково серед заходів, що, на думку експертів, необхідно здійснити для активізації співробітництва, на друге за важливістю місце ставиться створення інфраструктури міжнародної інформаційної мережі України, у тому числі відкриття її журналістських представництв у місцях найбільшого діаспорного скупчення.
Вище були розглянуті фактори гальмування та стимулювання взаємодії України з діаспорою на груповому рівні. Оцінюючи досвід спілкування на індивідуальному рівні, експерти дійшли висновку, що для подальшого розвитку індивідуальних контактів необхідно серйозно поставитися до проблем розвитку туризму з системою пріоритетів для українців, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів, а також вивчити можливість створення моделі суто „українського” туризму.
Якщо узагальнити експертні оцінки чинників, що гальмують відносини у сфері індивідуальних взаємин, то серед них:
	святоглядні розходження і відчуження через довгу відсутність контактів;
	домінування у спілкуванні з представниками діаспори матеріального інтересу з боку українців України;
	незадовільне організаційно-побутове забезпечення в Україні;

складна процедура оформлення в`їздних документів.
Аналізуючи форми взаємодії, що практикувалися у попередніх роках, експерти оцінювали їх з огляду доцільності як для України, так і для діаспори. Виявилося, що далеко не всі форми співпраці, які є бажаними для України, мають таке ж важливе значення і для діаспори. Скажімо, заснування та діяльність благодійницьких фондів і спільних підприємств є справою вигіднішою для України, ніж для діаспори. Єдина форма взаємодії, яку визнано однаково корисною й перспективною є розробка спільних наукових проектів та обмін науковими фахівцями.
Досить низько експерти оцінили важливісь для історичної батьківщини та діаспори спілквання останньої з громадянами України, які тимчасово перебувають за кордоном (студенти, бізнесмени, митці, вчені, сезонні робітники, туристи). Разом з тим, майже одностайно проводилася думка, що Україна повинна сприяти короткому чи тривалішому перебуванню своїх громадян на Заході, їхньому стажуванню, щоб врешті-решт можна було привезти додому економічний й технологічний досвід, нові знання, а для діаспорних громад це буде нагодою безпосередньо дізнатися про події та настрої в Україні.
Як випливає з експертного опитування, для надання зв`язкам України із західною діаспорою більшої системності та цілеспрямованості варто вжити ряд додаткових заходів, що сприятимуть цьому:
Забезпечення представникам діаспори участі і впливового співвирішення питань, що стосуються співпраці України із зарубідними українцями.
Розбудова інфраструктури міжнародної інформаційної мережі України, зокрема відкриття її журналістських представництв у місцях найбільшого діаспорного скупчення.
Безпосередня участь вищого керівництва України у розробці спільних проектів, визначенні шляхів і форм ділового співробітництва з діаспорою.
Прийняття Верховною Радою України законодавчого акта, який би надавав переваги в економічній діяльності представникам діаспори порівняно з іншими іноземними підприємцями.
Прийняття Верховною Радою України відповідного звернення до діаспори з метою її морально-патриотичного заохочення.

Заходи розташовані в порядку значення, якого цим проблемам надали експерти. Варто підкреслити, що деякі з них вже почали здійснюватися (пункти 1, 3).
При розгляді взаємодії українського зарубіжжя з історичною батьківщиною виникає поки що теоретичне питання про можливе повернення в Україну представників з діаспори. Експерти вважають неможливою масову рееміграцію, можливі лише поодинокі випадки. Сьогодні, на думку майже всіх зарубіжних експертів, більш важливим у взаємодії України і діаспори є створення сприятливих умов не для реемігрантів, а для тих представників західної діаспори, які бажають жити і працювати в Україні тимчасово.

Примітка

Про характер і масштаби такої допомоги можна судити хоча б на прикладі діяльності світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) – одного з підрозділів Світового Конгресу Українців (СКУ). Допомога СКВОР Україні здійснюється на двома напрямами:
	ознайомлення освітян України із західним досвідом викладання, педагогічними досвідом і методикою;

забезпечення українознавчою літературою й писемними джерелами, що українські педагоги діаспори збирали упродовж десятиліть і які досі були недоступні дітям та освітянам материкової України.
Основним засобом передання професійного досвіду стала організація курсів підвищення кваліфікації для українських вчителів. При СКВОР створено Інститут Професійного розвитку вчителів, який організує в Україні такі курси. На них проходять перепідготовку українські освітяни з Казахстану, Латвії, Молдови (Придністров`я), Румунії та Польщі. Їх програма передбачає вивчення метощики навчання в початкових класах української мови як другої, краєзнавства, історії, психології, економіки.
Це не єдина форма взаємодії освітян діаспори та України. У справі передання досвіду, методик викладання (а в деяких випадках і обміну) значна увага приділяється організації курсів лекцій з питань історії та культури України, які читають науковці з української діаспори; наданню стипендій студентам України дя навчання в університетах США і Канади; студентським обмінам.
СКВОР за допомогою жертводавців з діаспори перевидала в Україні 15 дитячих книжок загальним накладом 500 тис. примірників. Понад 600 комплектів (кожен з яких складається з 40-50 книжок) було надіслано в Україну та в українські осередки в східній діаспорі. На 400 адрес розсилається журнал СКВОР „Відгукніться”. У співпраці з Союзом Українок Америки СКВОР передала збірки діаспорних видань літератури для дітей і молоді Науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові та Музею літератури в Києві. Кожна збірка налічує понад 800 найменувань. За сприянням Координаційного Комітету Допомоги Україні між українськими видавцями літератури для дітей та молоді (Канада) й видавництвами в Україні налагоджено ділові стосунки щодо видання книжок для дітей дошкільного віку. Розпочався збір коштів діаспорних організацій на реалізацію цього проекту.
Ще одним прикладом допомоги західної діаспори історичній батьківщині може бути її сприяння Національному Олімпійському Комітетові України. Збір коштів на потреби українських олімпійців в Атланті, проведений Спортовоою Комісією СКУ за участю Української Спортової Централі Америки і Канади, дав близько 500 тис. доларів. У різних містах США і Канади були створені Товариства Сприяння Національному Олімпійському Комітетові України, які доклали чимало зусиль до організації передолімпійського тренування та акліматизації українських спортсменів в Атланті та йїхніх успішних виступів на Олімпіаді.
Важливою акцією серед заходів допомоги українських громад Північної Америки України став проект відновлення на українських землях кредитних спілок. Ще в лютому 1991 р. вдомий громадський діяч діаспори Ярослав Скрипник вніс з цього приводу офіційне подання до канадського уряду. Останній виділив для реалізації проекту понад 1,5 млн доларів, а українські кредитівки діаспори – понад 600 тис. доларів. Передусім цей проект передбачає створення модельних спілок, які могли б стати зразком для тих, хто бажає розпочати цю справу. Нині в Україні вже діє близько 200 кредитних спілок (в Харкові, Полтаві, Криму, Львові, Івано-Франківську, Стрию, Чорткові та ін.). Відтак  кредитний рух в Україні набув динаміки і розвивається відповідно до вимог часу. У листопаді 1996 р. Канадський уряд повідомив про продовження проекту і надання на його цілі додатково 4 млн канадських доларів.
Зрозуміло, зусилля західної української діаспори щодо допомоги Україні не обмежуються лише фінансово-економічними проектами. Така допомога має й інші, з нашого погляду, набагато принциповіші виміри. Зокрема, своєрідним визнанням ролі організованої української спільноти у справі прийняття Заходом незалежної України  стала відповідь тодішнього міністра закордонних справ Японії на запитання – чому його уряд не поспішає з визнанням Української держави. Він пояснював це відсутністю в його країні впливової української діаспори.
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2.2. Проблеми збереження етнічної ідентичності української діаспори та її взаємодії з Україною у світлі соціологічного опитування делегатів другого Всесвітнього форуму українців

20-25 серпня 1997 р. ІІ Всесвітній форум українців зібрав представників української діаспори з 46 країн світу. Таке велике й поважне зібрання визначних діячів української діаспори, в тому числі фахових дослідників її проблем, репрезентувало інтереси багатомільойонної спільноти, своєрідної форми соціуму. Адже як сукупність людей українського роду, котра в силу історичної долі опинилася за кордонами України, діаспора, попри відмінності в традиціях і культурі між її різними територіальними гілками, соціальному походженні, статусі, освіті й ціннісних орієнтаціях її представників, зрештою, умовах проживання українських громад в конкретних країнах, зберегла певну спільність інтересів та спрямувань, а в принагідних випадках виявляє й почуття спільної етнічної ідентичності.
З часу, що минув від І Всесвітнього форуму українців, відбулися значні зміни як в самій Україні, так і навколо неї. Процес державотворення, перебудова соціально-економічної сфери життя суспільства, трансформація духовно-культурних цінностей та орієнтирів його членів, поступове інтегрування України в європейський простір – все це позначилося й на напрямах та формах взаємодії з української діаспорою. Відтак виникла необхідність з`ясування позицій представників діаспори щодо перспектив взаємодії  з історичною батьківщиною та збереження етнічної самосвідомості в нових умовах розвитку українського суспільства й з урахуванням нової ролі України як повноправного і важливого суб`єкта європейського і світового співтовариства.
Для реалізації цієї мети під час роботи Форуму було проведено експертне опитування його учасників, у якому взяли участь близько 100 експертів з 22 країн світу. Серед них були активісти українських об'єднань як західної, так і східної діаспори, зокрема, науковці, які професійно займаються дослідженням вказаних проблем. Залучення фахівців знімає деякі питання обгрунтованості емпіричних референтів оцінок стану збереження етнічної ідентичності, взаємодії України і діаспори, передусім, стає неактуальним питання про спотворення інформації через нещирість респондентів. Навпаки, респонденти зацікавлені надати повну та достовірну інформацію для дослідження, результати якого сприятимуть кращому врахуванню інтересів української діаспори в діяльності державних органів і громадських організацій України. Не викликає сумнівів і правильність розуміння експертами запропонованих в анкеті питань.
Нині, навіть за далеко неповною статистикою, за межами України проживає понад 10 млн осіб українського походження. Умовно українську діаспору поділяють на західну (країни Західної, Центральної та Східної Європи, Північної та Південної Америки, Австралія) та східну (країни СНД і Балтії). Ситуація із збереженням етнічної ідентичності західної і східної української діаспори неоднакова. На відміну від західної східна українська діаспора ще малоструктурована, їй бракує досвіду організованого громадського життя.
Результати опитування свідчать про певні позитивні зрушення у житті українських громад східної діаспори, що сталися останнім часом. Зокрема, експерти відмічають більш-менш регулярне проведення цими громадами різного роду зборів, літуратурно-художніх вечорів, національних свят тощо. З`являються у громадському житті українських об`єднань східної діаспори й нові форми активності, більш характерні для західної діаспори. Йдеться, приміром, про прагнення до заснування власних засобів масової інформації, спеціальних українських передач на радіо і телебаченні країни проживання. У випадку східної діаспори справа важко зрушується з місця не тільки через брак коштів, а й через нестачу фахівців, які могли б на професійному рівні забезпечити успішну роботу засобів інформації українських об`єднань.
Українська діаспора у країнах свого поселення де-юре чи де-факто є національною меншиною по відношенню до титульної нації, а, отже, - складовою частиною етнонаціональної палітри даної країни. І ця країна не повинна залишатися осторонь проблем, що турбують у тому числі й українську меншину. Забезпечуючи на рівні міжнародних стандартів права національних меншин на своїй території, Україна виступає за надання адекватного захисту прав українців у всіх країнах їхнього проживання. Разом з тим, як частина українського етносу, що знаходиться поза межами території його ядра, діаспора зайняла чільне місце об'єкта державної етнополітики України. У своїй політиці щодо української діаспори Україна керується загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема, принципом непорушності територіальної цілісності і невтручання у внутрішні справи держав проживання зарубіжних українців. Українська держава прагне реалізувати своє конституційне завдання щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами, з метою збереження українською діаспорою етнічної ідентичності.
З огляду на це, важливим було запитання: наскільки державні органи країн проживання сприяють створенню умов (організаційно-правових, культурно-освітніх, інформаційних тощо) для збереження та розвитку українцями такої ідентичності.  Більшість експертів з Північної Америки, Західної та Східної Європи відзначили загалом сприятливу політику цих держав щодо етнонаціонального розвитку українців. Експерти з південноамериканського континенту дали негативну відповідь на це запитання, вказавши, що українська діаспора в країні їхнього проживання вже інтегрувалася в її суспільне життя та внаслідок природної асиміляції має великі труднощі для збереження своєї етнічної ідентичності. Більшість опитаних з країн СНД та Балтії констатували факт відсутності підтримки державними установами цих країн етнокультурного розвитку українців. Особливо на цьому акцентували увагу експерти з Російської Федерації.
Хоча представники східноєвропейських країн в цілому позитивно оцінили зусилля своїх державних установ щодо збереження українцями етнічної ідентичності, з деяких із цих країн (зокрема, йдеться про Румунію і Словаччину) періодично надходять повідомлення про факти порушення  прав української національної меншини. Опосередковане підтвердження така ситуація знайшла й у відповідях експертів на запитання щодо першочергових завдань України у підтримці української діаспори. Вони особливо наголошують на потребі укладення двосторонніх угод з відповідними державами саме з метою захисту в країнах їхнього проживання прав осіб, які належать до національних меншин.
Слід відзначити, що необхідна робота у цьому напрямі вже ведеться. Будучи незалежною державою, суб `єктом міжнародного права, Україна розробляє міжнародно-правовий механізм захисту інтересів та прав зарубіжних українців: укладаються угоди на міждержавному та міжвідомчому рівнях, питання забезпечення прав української національної меншини порушуються під час переговорів між представниками державних органів України та держав-партнерів.
Як відомо, ще на початку 1990-их років взаємодія діаспори з Україною проявлялася переважно у формі співпраці зарубіжних українських об `єднань з громадськими організаціями національно-демократичного спрямування історичної батьківщини. Офіційні ж кола України розглядалися діаспорою мало не як основне гальмо на шляху до утворення незалежної держави.
Сьогодні, з огляду на помітні позитивні зрушення у державотворенні, питання вже так не стоїть. Втім, певна недовіра до державних структур України з боку діаспори все ще має місце. Така недовіра, безсумнівно, зменшуватиметься за умови чіткого з`ясування цілей, що їх намагаються реалізувати Україна та діаспора у взаємодії, сподівань, які вони покладають на цю взаємодію.
Саме з цією метою перед респондентами були поставлені питання: а) в чому вони вбачають головні завдання України щодо підтримки української діаспори в країнах їхнього проживання; б) яку роль вони відводять діаспорі у взаємодії з Україною.
Значна частина опитаних з усіх континентів і держав проживання українців, крім Північної Америки, серед завдань України щодо підтримки українських громад, назвала налагодження безпосереднього економічного співробітництва з регіонами відповідних країн. Так, більшість представників східної діаспори та західноєвропеських країн вважають це головним завданням України, більшість експертів з південноамериканського континету та України відводять цьому друге, а більшість експертів із східноєвропейських країн – третє за значущістю місце.
Тема економічного співробітництва зарубіжних українців з Україною активно порушується останніми роками. Першими серед чинників, що стимулюють економічну взаємодію представники діаспори вважають прагнення України узаконити приватну форму власності, динамічніший хід приватизації, а також послабленя регулюючої функції держави щодо розвитку бізнесових контактів. Крім того, привертають увагу потенційних економічних партнерів з діаспори природні та людські ресурси України, ненасиченість її ринків. Українські громади східної діаспори вбачають у такому співробітництві можливість матеріально підтримати своїх членів у складний час соціально-економічних перетворень та соціальних негараздів, що їх супроводжують. Проте, як свідчить практика, зусилля східної діаспори у цьому напрямі наштовхуються на недостатню продуманість, невизначеність прийнятних форм економічного співробітництва.
Що стосується експертів із США та Канади, то вони, маючи вже певне уявлення про попередній досвід економічного співробітництва, не називають його серед головних завдань української держави у її стосунках з діаспорою. Економічна співпраця не набула значного поширення, що зумовлено як загальною складною ситуацією в економіці України, так і іншими чинниками. Особливо перешкоджає взаємодії у цій сфері відсутність належної законодавчої бази та юридичних гарантій недоторканості капіталу можливих зарубіжних інвесторів.
Втім, у поодиноких випадках, економічне співробітництво має місце у західних регіонах України. Хоча й тут виникають труднощі, що виявляються переважно у різниці світосприймання, психології українців материка та діаспори. Така різниця пяснюється тривалою ізольованістю, довголітнім відокремленим розвитком материкової і діаспорної частин українського етносу в цілком відмінних соціально-економічних, правових і культурних системах. Організатори економічних зв`язків з боку України дуже рідко користуються можливостями зарубіжного українця для потенційного виходу на ділові кола країни поселення, здебільшого розглядаючи партнера українського походження не як сходинку на шляху до економічних структур власне США, Канади та інших країн, а як кінцеву мету.
Занепокоєння західної української діаспори викликає також критика на сторінках світових засобів масової інформації кримінально-корупційних тендецій в Україні. Хоча рівень корумпованості в економічній системі України можна оцінювати по-різному порівняно з корумпованістю економічних структур інших країн, але фактом залишається стримане ставлення більшості зарубіжних бізнесменів українського походження до виходу на ринки нашої держави.
Більшість експертів із США та Канади вбачає головне завдання України в її взаємодії з українською діаспорою у підтримці культурно-освітніх потреб зарубіжних українців. Йдеться, зокрема, про організацію наукових обмінів викладачами, студентами, розробку спільних наукових проектів тощо. Другим за значенням завданням називається морально-патріотичне заохочення громадської діяльності української  діаспори з боку державних чиновників України. У цьому їх підтримують й експерти з південноамериканського континенту. Очевидно, тут  необхідно мати на увазі те, що рівень життя в країнах Заходу дає можливість надання переваги напрямам гуманітарного характеру. В інших країнах, насамперед це стосується держав колишнього СРСР, де рівень життя значно нижчий,  там на перший план виходять питання повсякденного життєзабезпечення. Сьогодні ці питання є настільки злободенними для українських громад країн СНД, що, згідно з відповідями експертів, вони відсувають на третє за значущістю місце укладання двосторонніх угод України з відповідними країнами щодо забезпечення етнокультурних прав національних меншин.
Що стосується ролі діаспори у взаємодії з Україною, то тут експерти майже одностайно вказують на її завдання щодо утвердження позитивного іміджу України у світі, поширення здобутків української культури серед інших народів, а також посередницькі зусилля в налагодженні взаємовигідного співробітництва України з країнами проживання.
Для того щоб виявити глибину зв`язків між зарубіжними українськими громадами та Україною, було запропоновано кілька запитань щодо інтенсивності безпосереднього спілкування українців діаспори з українцями материкової частини. Переважна більшість експертів із західної діаспори зазначила, що представники їхніх громад постійно беруть участь у заходах спільно з установами та організаціями в Україні, делегаціями з України, дипломатичними представництвами у країнах їхнього проживання. Цей чинник, безсумнівно, справляє позитивний вплив на збереження етнічної ідентичності західної діаспори. Дещо іншу відповідь дали експерти із східноєвропейських держав. На їхню думку, при достатньо активній співпраці з дипломатичними представництвами України, члени їхніх громад досить рідко мають справу з організаціями та установами України чи делегаціями з України.
Як вказують експерти з країн СНД та Балтії, українські громади тут виявились найбільш інформаційно ізольованими від материкової України. В цих країнах майже немає (або вони недостатньо розвинуті) центрів науки та культури України. Не випадково серед заходів, що, на думку експертів, необхідно здійснити для активізації співробітництва, висувається потреба створення інфраструктури міжнародної інформаційної мережі України, у тому числі відкриття її журналістських представництв у місцях найбільшого діаспорного скупчення. При цьому підкреслюється, що з метою сприяння забезпеченню інформаційних потреб українців, особливо східної діаспори, доцільно було б впроваджувати відкриття інформаційно-культурних центрів, які б надавали також і методичну допомогу роботі недільних шкіл, українських класів, діяльності українських товариств в цілому.
Дуже рідко громади східної діаспори віднаходять можливість безпосередньої участі у спільних з материковими українськими організаціями проектах. Співпраця з дипломатичними представництвами України обмежується несистематичними, як правило, одноразовими акціями. Члени цих громад підтримують зв`язок з Україною переважно шляхом її відвідин чи прийому її представників у себе, тобто спілкування відбувається лише на рівні індивідуальних контактів. З огляду на слабку матеріально-технічну базу українських об`єднань східної діаспори, такий спосіб видається їм найбільш прийнятним і дешевим.
Вищенаведені міркування експертів засвідчують, що сьогодні східна українська діаспора потребує комплексної всебічної допомоги в її зусиллях налагодити організоване українське суспільно-громадське життя  в країнах поселення. Необхідність такої підтримки підтверджує й оцінка експертами перспектив виживання східної української діаспори як етнокультурної спільноти. Більшість з них вказала на майже суцільну її інтеграцію в суспільні структури країн поселення внаслідок асиміляції, на великі труднощі у зв`язку з цим для збереження українцями східної діаспори етнічної ідентичності. Щодо української діаспори у державах Центральної та Західної Європи, США і Канаді, то експерти вважають, що вона хоча вже й інтегрувалась у суспільне життя країн поселення, але має добрі перспективи для збереження своєї етнічності.
Виходячи із своїх можливостей, західна українська діаспора і Україна мають зробити конкретний внесок у підтримку східної української діаспори. Але об`єктивно, за географічним розташуванням і за світоглядними установками (що, напевно, важливіше), до східної діаспори ближче все ж таки Україна. Тому її організаціям простіше зрозуміти потреби й визначити пріоритети допомоги українцям колишнього СРСР, ніж громадам західної української діаспори. З іншого боку, ці громади також готові надавати конкретну допомогу. Поєднавши свої можливості, Україна і західна українська діаспора могли з більшою ефективністю підтримати східну діаспору.
Для виявлення позиції експертів з цього приводу перед ними було поставлено окреме запитання: чи може Україна ефективно координувати діяльність українських громад у справі налагодження та розвитку взаємодії західної і східної діаспори, чи це варто робити безпосередньо самим громадам? З`ясувалося, що більша частина експертів вважає доцільним координування Україною діяльності українських громад у цьому напрямі. Лише представники Бразилії та країн Західної Європи вважають, що це варто робити самим громадам. Решта дотримується думки, що Україна може відіграти позитивну роль у поглибленні взаємодії між двома гілками української діаспори.
Інтерес, з яким представники діаспори беруть участь у подібних дослідженнях, ще раз підкреслює їхню необхідність та корисність. Результати таких опитувань мають не тільки практичне значення, а й збагачують емпіричний матеріал для теоретичного осмислення проблем діаспори у соціологічному, культурологічному, світоглядному та політико-правовому аспектах.
1998 р.

2.3. Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан 

Переміщення населення всередині Російської імперії, а згодом Радянського Союзу завжди складало невід`ємний атрибут їхнього соціально–демографічного розвитку.
Нової якості набули міграційні процеси між державами, що виникли з колишніх союзних республік в результаті розпаду СРСР. Зокрема, суттєво змінилися причини і мотиви міграції, кількісна наповненість і спрямованість міграційних потоків, віковий і професійний склад груп мігрантів тощо. На міграційні процеси значно більший вплив, ніж раніше, справляють етнічні і соціально–психологічні чинники.
Новоутворені держави, що стали на шлях демократичного розвитку, повинні бути відкритими для іммігрантів. Тим більше у тих випадках, коли йдеться про повернення людей на свою історичну батьківщину або в місцевості свого попереднього традиційного проживання.
Як зробити таке повернення прогнозованим і регульованим, полегшити мігрантам умови виїзду і в`їзду, їх адаптацію та інтеграцію в нове соціокультурне середовище – на вирішення низки важливих аспектів цих вкрай гострих проблем і спрямоване соціологічне дослідження на тему «Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан».
Опитування вказаної категорії респондентів (загалом 1091 чол.) було проведене в Казахстані у жовтні 1997 р. Аналіз отриманої в ході дослідження інформації завершено у січні 1998 р. 

2.3.1. Обгрунтування проблеми: причини, особливості і наслідки еміграції українців та вихідців з України в Казахстан 

Одним з результатів складних і неоднозначних процесів розвитку українського етносу, обумовлених, передусім, його тривалою бездержавністю, політикою правлячих режимів держав, до складу яких входила територія України, економічними обставинами, зрештою, впливом зовнішніх факторів, було те, що значні маси українців у різні історичні періоди покидали рідні землі й поселялися на території інших держав і народів, зокрема, в Казахстані. Поряд з українцями еміграційними процесами, внаслідок вказаних вище та деяких специфічних причин, були охоплені й представники інших етнічних спільнот – вихідці з України. В даному історичному екскурсі еміграція з України до Казахстану розглядається під кутом зору тих етнічних спільнот, члени яких складали основну масу переселенців, а відтак (вони та їхні нащадки) стали головним об’єктом проведеного соціологічного дослідження. Йдеться, насамперед, про українців, частково – поляків, німців і кримських татар.
Першими українцями на казахській землі вважаються заслані до Північного Казахстану (Західного Сибіру) учасники придушеного 1768 р. гайдамацького руху, відомого в історії під назвою Коліївщина. Більш активне формування української етнічної групи у Казахстані бере свій початок з другої половини ХIХ ст., коли сюди почали прибувати вихідці з аграрно перенаселених Катеринославської, Харківської, Полтавської, Київської, менше – з Чернігівської, Подільської, Волинської та інших губерній. Утвердження в цей період капіталістичного ладу в Україні супроводжувалось масовим обезземеленням селянства. В різних українських губерніях Росії йому належало лише від 28% до 60% орної землі. Внаслідок цього майже 70% працездатного сільського населення України не мали змоги займатися хліборобською працею і в пошуках вільних земель мігрували у східні і південно–східні окраїни Російської імперії, в тому числі до Казахстану. Протягом другої половини ХІХ ст. до Казахстану і Середньої Азії переселилося понад 100 тис. українців. Царський уряд стимулював процес освоєння вільних земель околиць імперії, щоб, по–перше, зменшити «земельний голод» і соціальну напругу в європейській частині Росії, а, по–друге, збільшити питому вагу слов’янського населення серед корінних народів Центральної і Середньої Азії й тим самим утримувати ці народи в орбіті постійного російського впливу.
Значного розмаху заселення казахських степів набрало за часів столипінської аграрної реформи. Загалом упродовж 1871–1917 рр. на степових просторах Казахстану “осіли” півтора мільйона осіб різних національностей, переважно росіян та українців. Питома вага українців у Казахстані зросла з 1,9% у 1897 р. до 10,5% у 1917 р., причому переважна їх більшість концентрувалася в Акмолінській (7,5% – у 1897 р., 29,5% – у 1917 р. від загальної кількості населення) та Тургайській (відповідно 1,0 % і 21,6 %) областях. 
Час між двома переписами населення (1897 – 1926 рр.) був наповнений історичними подіями, які, без сумніву, помітно вплинули на демографічну ситуацію в цьому регіоні. Чи не найпомітніші серед них – революція, громадянська війна та створення 26 серпня 1920 р. казахської національної державності у формі Киргизької (Казахської) Автономної РСР у складі Російської Федерації (5 грудня 1936 р. перетворена в Казахську РСР). 
У першій половині 1920–х рр. значний вплив на національний склад населення, чисельність етносів та їхнє співвідношення справила зміна адміністративних кордонів, коли спочатку були включені, а пізніше виведені зі складу автономії Кара–Калпакська автономна область та Оренбурзька губернія, а також включені Джетисуйська і Сирдар’їнська губернії Туркестанської РСР. Крім того, неурожай 1921 р. викликав не лише внутрішні міграції, коли мешканці Уральської, Актюбінської губерній та Адаєвського уїзду переселились у відносно благополучні Акмолінську і Семипалатинську губернії, а й відплив частини сільського населення до України та Російської Федерації. 
Протягом міжпереписного періоду (1897–1926 рр.) мігранти з України (в основному селяни) переважали у загальному потоці переселенців, що прибули до Казахстану і становили 35,6 % від їхньої загальної кількості. Здебільшого вони оселилися в Семипалатинській (24%), Акмолінській та Актюбінській (40%) губерніях, а також Кустанайській окрузі (15%), оскільки саме ці райони в лісостеповій і степовій зонах були найбільш близькими  за кліматичними та грунтовими умовами до регіонів виходу переселенців. Характерним було й те, що в цих районах переселенці потрапляли у близьке етнічне оточення. З огляду на ці обставини губернії півдня Казахстану виглядали для мігрантів з України менш привабливо.
За даними перепису 1926 р. загальна кількість українців у Казахстані сягала понад 860 тис., при цьому вони становили більшість населення на частині території республіки від Оренбургу (колишньої столиці Казахстану) на заході до Семипалатинська на сході. 
У період 1929–1939 рр. значні міграційні потоки спрямовувалися у новостворювані промислові центри Казахстану. Партійно–радянські органи та наркомати цілеспрямовано здійснювали відповідні організаційні заходи щодо забезпечення підприємств не лише малокваліфікованою робочою силою, а й інженерно–технічними кадрами. 
З розгортанням суцільної колективізації розпочався процес примусового виселення з України т. зв. «розкуркулених» селян. Виселення та інші форми масових репресій мали на меті зламати опір селянства колективізації. Протягом 1930–1931 рр. у північні та східні райони СРСР, зокрема до Казахстану, було вислано 63720 українських родин.
Влада намагалася також представити виселення розкуркулених як засіб господарського освоєння, «спецколонізацію» окраїнних територій. Однак спеціальної програми колонізації вільних земель насправді не було. Місцевості для поселення обиралися, як правило, найвіддаленіші від шляхів сполучення. При цьому керувалися не доцільністю господарського освоєння даної території, а прагненням утруднити або й унеможливити втечу «спецпоселенців». Відповідно до завдання «ліквідувати куркулів як клас», владу не турбували умови життя в місцях поселення. Людей просто залишали під відкритим небом без будь–яких інструментів і матеріалів для побудови житла. Якщо депортації відбувалися зимою, людей вивантажували прямо в сніг. За короткий час від холоду й голоду вмирали діти, хворі та люди похилого віку. Смертність була даже високою: за приблизними підрахунками, загинула майже третина депортованих. Ті, хто виживав, опинялися на становищі «спецпоселенців» – їм не дозволяли залишати свої поселення, вони перебували під наглядом чекістів і змушені були тяжко працювати у радгоспах, підприємствах важкої промисловості, вугільних шахтах. 
Пізніше, у травні 1939 р., вийшла Постанова ЦК ВКП (б) та Раднаркому СРСР «Про заходи по охороні громадських земель колгоспів від розбазарювання», яка передбачала «переселення колгоспників у багатоземельні райони (Поволжя, Омська область, Челябінська область, Алтайський край, Казахстан, Далекий Схід і т.д.)». На її виконання з України у вказані регіони було відправлено 165753 чол. Місцями їхнього розселення,  поряд з Приморським та Хабаровським краями, Якутською, Карело–Фінською і Бурято–Монгольською АРСР, стали Акмолінська, Східно–Казахстанська, Семипалатинська, Алма–Атинська, Джамбульська області Казахської РСР.
Звертає на себе увагу той факт, що, попри постійну присутність у міграційних потоках до Казахстану у 1929–1939 рр. осіб українського походження, всесоюзний перепис населення 1939 р. виявив помітне зменшення загальної чисельності українців у цій республіці порівняно з переписом 1926 р. Це зменшення сягало понад 200 тис. чол. (860201 – у  1926 р. і 656676 – у 1939 р.). Деякою мірою це можна пояснити тим, що під час перепису 1939 р. частина українців, очевидно, була записана «росіянами». Крім того, слід враховувати, що в результаті адміністративно–територіальних реформ ряд густо заселених українцями місцевостей (наприклад, Оренбург) відійшли від Казахстану до Російської Федерації.
Певна кількість осіб українського походження опинилися в Казахстані у 1939–1941 рр. внаслідок депортацій із Західної України, які охопили близько 550 тис. чол. Станом на 1 червня 1940 р. із 37108 українців, які перебували у трудпоселеннях в 26 республіках, краях та областях СРСР, 4321 знаходились на території Казахстану. У травні–червні 1941 р. за розпорядженням НКВС до Казахстану були примусово переселені контингенти українців з прикордонних територій УРСР. Лише у період з 4 по 6 червня 1941 р. до Південно–Казахстанської області прибули три ешелони з 636 родинами у складі 2291 чол. Розселено їх було у радгоспах Кіровського (1552 чол.), Ариського (269) та Кизил–Кумського (128) районів, а 342 особи – в “Каучукпромгоспі” Пахта–Аральського району.
Ще одним джерелом поповнення української спільноти Казахстану стала евакуація з України підприємств та їх працівників напередодні і під час війни. Вже 1941 р. до Казахстану було евакуйовано чимало заводів з України та десятки тисяч фахівців. Багато з них залишилися  тут на постійне проживання. Протягом 1941–1942 рр. з України в Казахстан переведено 52 дитячі будинки. Частину дітей було передано під патронування та на всиновлення, інші були працевлаштовані в колгоспах, радгоспах, на промислових підприємствах.
Наприкінці Другої світової війни тюрми й концтабори Караганди, Джезказгану поповнювалися в’язнями–українцями, переважно тими, хто звинувачувався в приналежності до Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, що боролися з радянською владою. 10 січня 1945 р. була прийнята таємна постанова ЦК КП(б)У «Про посилення боротьби з українсько–німецькими націоналістами в західних областях України», в якій, зокрема, йшлося про те, аби «рішуче посилити репресії та висилання родин бандитів та їхніх пособників». Якщо на початку березня 1945 р. кількість депортованих із західних областей України до Казахстану становила 17,9 тис., то станом на 26 червня того ж року вона зросла до 26093 чол.
Новий етап депортації українського населення припадає на осінь 1947р., коли відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 3214 від 10 вересня 1947 р. виселенню на спецпоселення підлягали «родини учасників банд ОУН, пособники учасникам ОУН та члени їхніх родин, куркулі–націоналісти та їхні родини». Затвердженим 3 жовтня «Планом заходів Міністерства внутрішніх справ СРСР по перевезенню спецпоселенців із західних областей УРСР» передбачалось виселити 75 тис. чол. Проте невдовзі Міністерство державної безпеки СРСР збільшило цю цифру до 100 тис. чол. На початку 1950–их рр. чисельність «оунівців», виселених на спецпоселення, досягла 171,5 тис. чол.
Ще однією категорією осіб, які підлягали депортації, були ті, хто ухилявся від служби у Червоній Армії. Станом на 1 червня 1945 р. лише в Караганду було вислано 7536 таких «ухильщиків».
Із закінченням війни з Німеччини в Україну до 1947 року повернулося понад 1 млн чол. з числа українців, вивезених на роботу до рейху. Майже 300 тис. з них зразу були відправлені нібито за державну зраду у східні райони СРСР, в тому числі частина до Казахстану.
І все ж, Казахстан не став основним місцем, куди примусово виселялись українці з числа активних противників чи запідозрених у нелояльності до радянської влади. З 87297 етнічних українців, які станом на весну 1949 р. перебували на спецпоселенні, лише 6567 чол.  утримувались в Казахській РСР. На січень 1953 р. їхня кількість зросла до 7866 чол. З них 7279 чол. перебувало в Карагандинській області. 
Протягом 1954–1956 рр. сільське населення Казахстану зросло за рахунок переселенців–цілинників, значна кількість яких прибула з України. На початку 1954 р. пленум ЦК КПРС прийняв постанову про освоєння цілинних і перелогових земель у районах Казахстану, Сибіру, Уралу й частково Північного Кавказу. Першими відправились здійснювати ці плани в’язні радянських таборів. Слідом за цим комсомол оголосив мобілізацію молоді. Вже на початку березня 1954 р. до Казахстану прибули великі загони молоді з Харківщини, Дніпропетровщини, Хмельниччини та інших областей України. Робітничі колективи ряду радгоспів, утворених на цілинних землях, майже повністю складалися з переселенців–українців. Так було, наприклад, у радгоспах «Київський», «Харківський» Кустанайської, «Київський», «Херсонський» Акмолінської областей та ін. У 1956 р. в господарствах Казахстану, Західного Сибіру та Північного Кавказу працювало понад 75 тис.  українських юнаків і дівчат.
Станом на 1959 р. чисельність населення Казахської РСР перевершила довоєнний рівень. Це пояснюється, передусім, тим, що на території республіки не відбувалися військові дії, а, отже, й не було тих величезних людських втрат, яких зазнали, скажімо, Україна чи Росія. Крім того, за роки війни та у повоєнний час населення Казахстану збільшилося за рахунок осіб, які були евакуйовані разом з заводами і фабриками, та насильницького переселення представників ряду етносів з інших територій СРСР. 
Звертають на себе увагу досить швидкі темпи урбанізації українського населення Казахстану. Якщо в цілому по республіці питома вага міських жителів протягом 1959–1970 рр. зросла на 6,5%, то серед українців цей показник становив 13,4% (для порівняння: серед росіян він складав 10,1%, а серед білорусів – 6 %).
Нині українська спільнота Казахстану за своєю чисельністю посідає третє місце серед українських громад світу (після українських громад в Російській Федерації та США).  За даними останнього (1989 р.)  перепису населення тут проживало 896240 українців, що становило 5,4% населення країни. 36,6% з них рідною мовою вважали українську. 
Сьогодні у Казахстані відбувається активний процес національно–культурного відродження українців, який розпочався наприкінці 1980–их – на початку 1990–их рр. Найбільш активні українські громади діють у містах Павлодарі, Акмолі*, Караганді й Семипалатинську.
Згідно інформації Комітету статистики й аналізу Республіки Казахстан, з часу, що минув після перепису населення1989 р., з цієї країни виїхало понад 120 тис. українців. 
*Нині – Астана

Нині в Казахстані проживає близько 775 тис.** громадян українського походження. 
На відміну від українців, переселення яких до Казахстану відбувалися як примусово, так і добровільно, представники інших етнічних груп України опинилися в Казахстані майже виключно внаслідок їхньої депортації.
16 жовтня 1935 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову «Про переселення 1500 польських родин з прикордонних районів Вінницької області». Основними районами депортації стали південні та східні райони України, Казахстан і «віддалені місця Союзу». 28 квітня 1936 р. Раднарком СРСР затвердив постанову № 776–120сс «Про виселення з УРСР та господарське влаштування в Карагандинській області Казахської АРСР 15 тис. польських та німецьких господарств» «як політично неблагонадійних». Із загальної кількості 69293 чол., які були віднесені до цієї категорії, 35735 становили особи польської національності. Станом на 11 жовтня того ж року переселення було завершено. Отже, першими, хто напередодні війни були насильницьки виселені з території України, стали етнічні поляки. 
В наступні роки депортації поширились і на інші національні меншини України. Репресії проти них були тісно пов`язані з терором, який здійснювався проти українців з метою покінчити з українським національним відродженням. Розправа з «українізацією» поховала надії й етнічних меншин на забезпечення їхніх культурних прав. У квітні 1938 р. ЦК КП(б)У визнав практику створення національних шкіл «недоцільною і шкідливою». Наступного року були ліквідовані національні райони і національні Ради. Звинувачення, які висували перед представниками національних меншин, були типовими для того часу – «шпигунство» на користь іноземної держави, «націоналістична змова» з метою відірвати частину території від СРСР. Так, жителів німецьких сіл, які під час голоду 1932–1933 рр. одержували допомогу з Німеччини, депортували як «шпигунів». Керівників національних німецьких районів, викладачів і студентів німецьких навчальних закладів заарештовували як «фашистську підмогу». Масовими репресіями місцевої політичної і культурної еліти і депортацією 35–40 тис. кримських татар був покладений кінець «татаризації» Криму. Масові арешти серед греків обумовлювались нібито підготовкою ними «націоналістичної змови» з метою встановлення на території України Великої грецької республіки. Подібне 
звинувачення у змові, але вже на користь Польщі, було висунуте перед поляками. За цими звинуваченнями десятки тисяч представників національних меншин наприкінці 1930–их рр. були арештовані, розстріляні або вислані.
** Станом на 2002 р., за даними статистичних органів Казахстану, в республіці проживало понад 540 тис. громадян українського походження. 

Нова хвиля примусового переселення прокотилася по Україні майже одразу після входження західних українських земель до УРСР, коли на підставі постанов РНК СРСР  № 2010 від 5 грудня 1939 р. та № 2122–617сс від 29 грудня того ж року звідти були депортовані так звані «осадники» – поляки, які в 1920–их рр. прибули до Галичини й Волині на запрошення Варшавського уряду для зміцнення польської присутності на східних кордонах Польщі. До цієї категорії потрапили переселенці з Польщі і колишні військовослужбовці польської армії, багато з яких перебували у радянських таборах і в’язницях. З огляду на це 2 березня 1940 р. Раднарком СРСР ухвалив постанову № 289–127 сс про виселення з районів Західної України і Західної Білорусії членів сімей усіх поміщених у табори й в’язниці військовополонених і колишніх офіцерів польської армії, а також “учасників повстанських і контрреволюційних організацій”.
Лише у квітні–травні 1940 р. у Казахстан було вислано 61092 поляки, з яких: 20064 – у Північно–Казахстанську, 11411 – Павлодарську, 8705 – Кустанайську, 7644 – Семипалатинську, 7092 – Актюбінську, 6176 – Акмолінську області. Переважна більшість з них працювали в сільському господарстві.
В директиві № 142 від 4 червня, що була надіслана в усі органи НКВС влітку 1940 р., зазначалося: “… з західних областей України і Білорусії виселяються строком на десять років в Кустанайську, Актюбінську, Південно–Казахстанську, Павлодарську, Семипалатинську області Казахської РСР сім’ї репресованих, що перебувають у таборах для військовополонених, колишніх офіцерів польської армії, поліцейських, жандармів, колишніх поміщиків і фабрикантів, великих чиновників колишнього польського державного апарату”. З числа розселених на теренах Казахстану “осадників” 52652 чол. працювали в сільському господарстві, 8000 – у промисловості.
Новий етап насильницького переселення осіб польського походження з України розпочинається напередодні війни. 21 травня 1941 р. Л. Берією був підписаний наказ про розселення на 20 років у Кустанайській області Казахської РСР поселенців із Західної України і Західної Білорусії. У Казахстан депортовано 11000 чол. Загалом з України були депортовані близько 150 тис. поляків.
Однак завдяки заходам, що їх вживав польський емігрантський уряд, Президія Верховної Ради СРСР 17 серпня 1941 р. ухвалила указ, згідно з яким особи польського походження звільнялися від спецпоселення. Навіть попри те, що на практиці цей указ часто не виконувався свою позитивну роль він відіграв. Як результат, значна частина поляків до квітня 1944 р. повернулася на проживання в Україну, зокрема, до Сумської області – 1077 чол., Полтавської – 1406, Харківської – 1142, Кіровоградської – 1096, Чернігівської – 501, Запорізької – 417, Херсонської – 982. З часом кількість поляків, які поверталися в Україну, зростала. Крім вже згаданих областей, їх додатково розселили у Дніпропетровській – 2814, Одеській – 1355, Вінницькій – 105 та Київській – 1949 чол. областях. Загалом же в Україну та РРФСР повернулися 54119 чол. польської національності з числа депортованих у східні райони СРСР.
Етнічний ренесанс, що охопив практично всі без винятку території колишнього СРСР наприкінці 1980–их – на початку 1990–их рр., не оминув і поляків Казахстану. Тут в середині 1990–их рр. постають польські національно–культурні товариства, які здебільшого носять назву “Гміни” і об’єднуються в республіканську громаду. Найбільш активні з них діють у Павлодарській, Семипалатинській, Карагандинській областях та м.Алмати.
Поява в Казахстані німців – вихідців з України пов’язана, як і у випадку з польським населенням, з їхньою примусовою депортацією. Об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У, що відбувся у листопаді 1933 р., у резолюції “Підсумки й найближчі завдання проведення національної політики на Україні” в розділі “Робота серед національних меншин” відзначав: “Послаблення більшовицької пильності партійних організацій у роботі серед трудящих національних меншин, особливо серед польської та німецької людності (виділено нами), що призвело до засмічення колгоспів, шкіл, клубів, інститутів та ін. польськими й німецькими фашистськими елементами, що деякі з них навіть пролізли до партії”. Це рішення пленуму й послужило тією “правовою” основою для каральних органів, що поклала початок акціям по “очищенню” зазначених організацій від “ворожого елементу”. Крім того, погіршення відносин СРСР з Польщею та Німеччиною зумовили, зокрема, вороже ставлення радянських владних структур по відношенню до польського та німецького населення України. Як зазначалося вище, перший етап насильницького переселення до Казахстану осіб польського та німецького походження прийшовся на 1936р., коли в Карагандинську область було депортовано 35735 поляків та 33558 німців.
Війна СРСР з Німеччиною поклала початок черговому етапу депортації німецького населення з України до Казахстану. 22 вересня 1941р. Державний комітет оборони (ДКО) прийняв постанову № 702сс про переселення 31320 німців із Запорізької області, 30720 чол. з яких направлялись в Актюбінську область. Згідно з цією ж постановою до Кустанайської області депортовано 2590 німців з Луганської області. У своєму листі до заступника народного комісара внутрішніх справ СРСР Мальцева нарком внутрішніх справ УРСР повідомляв: “Німецьке населення у більшості своїй настроєно вороже до Рад. Першими були переселені з області чоловіки–німці віком від 16 до 60 років. Вони вибули восени 1941 року”. Решта 11898 чол. були відправлені на схід 21 червня 1942 р.
В жовтні 1941 р. почали вживатися заходи щодо виконання постанови ДКО в Сталінській області, де на той час проживали 36880 німців. Станом на 10 жовтня 28743 з них було вислано.
За постановою Рад фронтів та наказом НКВС УРСР № 010714 від 20 березня 1942 р. до Кустанайської області депортовано 1500 осіб німецької національності з Харківської області. Після визволення Криму радянськими військами 2 червня 1944 р. з’явилася постанова ДКО № 5984 сс, яка зобов’язувала НКВС СРСР “виселити з території Кримської АРСР 37 тис. чол. німецьких пособників з числа болгар, греків і вірмен”. Разом з особами цих національностей були депортовані також 1119 німців, італійців, румунів. Частина депортованих (5160 чол.) була розселена в Гур’ївській області Казахської РСР.  Загалом протягом перших років війни понад 400 тис. етнічних німців зазнали насильницького виселення з території України в інші регіони СРСР.
На початку 1955 р. на спецпоселенні  в Казахстані перебували 23159 чол. німецької та польської національностей, виселених з прикордонних з Польщею районів України згідно постанови Раднаркому СРСР  № 776–120сс від 28 квітня 1936 р. 
Місцями компактного поселення німців у Казахстані стали Карагандинська, Акмолінська, Кустанайська, Павлодарська, Кокчетавська та ін. області, а також м.Алмати.
Етнічне відродження німців у Казахстані розпочалося наприкінці        1980–их рр., з часу виникнення громадсько–політичного руху, яке сформувалось під назвою “Відергебурт” (“Відродження”). Варто зауважити, що на відміну від більшості національних товариств у Казахстані, зокрема, українських та польських, які ставлять собі за мету насамперед культурне відродження, “Відергебурт” об’єднав людей під гаслом відновлення німецької автономії. Крім того, навколо нього гуртувались і продовжують гуртуватися чимало людей, які мають наміри емігрувати в Німеччину. Згідно даних Комітету статистики й аналізу Республіки Казахстан із 47,5 тис. чол., які емігрували з Казахстану в т. зв. “далеке зарубіжжя” протягом 9–ти місяців 1997 р., переважну більшість становлять німці. Загалом, з часу останнього (1989 р.) перепису населення, чисельність німців у Казахстані зменшилася на 570118 чол.: з 957518 – у  1989 р. до 387400 – у травні 1996 р.
Найбільш повною мірою великодержавницька сутність політики, що проводилась в колишньому СРСР, виявилася не в репресіях окремих представників тієї чи іншої національності, а в тому, що було репресовано цілі народи. За роки другої світової війни у світогляді радянського керівництва відбулася суттєва еволюція. Воно все більше стало мислити національними, а не класовими категоріями. У відповідності з цим пошук причин трагічного відступу літа–осені 1941 р. привів до переконання, що однією з головних причин цього була “зрада” місцевого неросійського населення. Вона приписувалась не окремим представникам певної національності, а цілим народам, які підлягали за це суцільній депортації.
Така доля спіткала кримських татар. 10 травня 1944 р. Л.Берія у доповідній записці на ім’я Й.Сталіна писав: “Враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу і виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній окраїні Радянського Союзу, НКВС СРСР вносить на Ваш розгляд проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх татар з території Криму”. Наступного дня цей документ набув чинності.
Акцію з депортації кримських татар було розпочато вночі 18 травня 1944 р. На 16 годину 20 травня операцію, в ході якої за межі півострова виселено 180014 чол. з числа кримських татар, було завершено. Всього ж у травні було виселено 183155 кримських татар (за іншими даними – до 238500).
А вже 29 травня того ж року Л.Берія почав наполягати на виселенні з території Криму всіх болгар (12075 осіб), греків (14300 осіб), вірмен (9919 осіб). 2 червня ця пропозиція була затверджена постановю ДКО за № 5984. Протягом червня 1944 р. було депортовано 12075 болгар, 14368 греків та 11296 вірмен.
Загалом протягом травня–червня з території Криму виселено 225 тис. осіб. За різними оцінками, під час депортації та у перші роки життя на поселеннях загинуло від 42,5% до 50% вивезених людей. Депортованих з Криму було віднесено до категорії спецпоселенців, виселених навічно. На них поширювалась і дія Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948 р.: 20 років каторжних робіт за спробу втечі з місць поселення.
Основним місцем призначення для депортованих кримських татар стала Узбецька РСР, куди було переселено 151083 чол. 
Із майже 200 тисяч чол., які були депортовані з Криму і перебували на спецпоселенні, наприкінці 1952 р. в Казахській РСР проживали 6377 осіб (для порівняння – в Узбецькій РСР – 130856 чол.)
Лише після смерті Сталіна було прийнято ряд законодавчих актів, які формально поновлювали у правах депортованих. Проте вже 28 квітня 1956 р. статтею 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР закріплювались пропозиції секретаря Кримського обкому КПРС щодо заборони усім висланим в адміністративному порядку повертатися і проживати на території Криму. Лише під тиском громадськості Президія Верховної Ради СРСР своїм Указом від 5 вересня 1967 р. “Про громадян татарської національності, які проживали в Криму” скасувала відповідні рішення державних органів у частині, що стосувалася огульних звинувачень кримських татар у пособництві німецькій окупаційній армії. Проте, з огляду на велику кількість адміністративних перепон, значна частина прибувших до Криму татар вже 1967 р. була видворена за його межі “у зв’язку з порушенням паспортного режиму”. Тому лише 4,2 % кримських татар, які проживали у 1990 р. в Криму, вдалося повернутись до 1987 р. Основна ж маса (86,7 %) з числа нині проживаючих на півострові кримських татар повернулася у період з 1990 – по червень 1997 рр. 
14 листопада 1989 р. Верховною Радою СРСР була прийнята Декларація про визнання незаконними і протиправними репресивних актів проти народів, які були піддані насильницькому переселенню та про забезпечення їхніх прав. З цього часу бере початок масове повернення кримськотатарського народу на історичну батьківщину. З метою вирішення практичних питань, пов’язаних з відновленям прав кримських татар, в січні 1990 р. була створена спеціальна Державна комісія.
На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 11 липня 1990 р.  № 666 “Про першочергові заходи по вирішенню питань, пов’язаних з поверненням кримських татар у Кримську область” і доручення Уряду СРСР від 27 жовтня 1990 р. Держкомстат СРСР спільно з Держкомпраці СРСР провели одночасне обстеження кримських татар та членів їхніх родин, які постійно проживали на території РРФСР, Казахської РСР, Киргизької РСР і Таджикської РСР станом на 21 січня 1991 р. Із 32640 кримських татар, які були охоплені опитуванням, в Казахстані проживало 4113 чол.

Чисельність окремих контингентів спецпоселенців з України,
розселених в Казахській РСР, станом на 1 січня 1953 року 
Таблиця 1а



в тому числі  (чол.).
Місце проживання
Чисельність
крим. татари
греки
болгари
вірмени
Інші
Казахська РСР
6377
2426
1220
1813
562
356
Всього по СРСР
199215
160734
14486
12193
8310
3492






Таблиця 1б    

Чисельність окремих контингентів спецпоселенців з України,
розселених в Казахській РСР, станом на 1 січня 1953 р.


Найменування
Чисельність (чол.)
контингентів
всього
з них дорослих
Виселені в 1940–1941 рр. із західних областей УРСР і БРСР

657

585
«Оунівці»(виселені в 
1944–1952 рр.) 

7866

6192


Таблиця 2
Динаміка повернення кримських татар
на історичну батьківщину

Роки
Кількість осіб, які повернулися
(тис.) 
1989
28,2
1990
38,8
1991
41,4
1992
27,6
1993
19,3
1994
10,8
1995
9,2
1996
8,1





Таблиця 3
Динаміка чисельності населення Казахстану
за даними переписів населення

Національність
1926
1939
1959
1970
1979
1989
1996 За даними Комітету статистики й аналізу Республіки Казахстан.
травень
казахи
3627612 (57,1)
2313674 (38,0)
2787309 (30,0)
4234166 (32,6)
5289349 (36,0)
6534616 (39,7)
7923200
(48,1)
українці
860201 (13,0)
656676 (10,8)
761432 (8,2)
933461 (7,2)
897964 (6,1)
896240 (5,4)
797700
(4,8)
кримські татари
_
_
_
_
834
(0,006)
3169
(0,02)
3200
(0,02)
німці
51094 (0,8)
92379 (1,5)
658698 (7,1)
858077 (6,6)
900207 (6,1)
957518 (5,8)
387400
(2,4)
поляки
_
54696
(0,9)
53102 
(0,6)
61445 
(0,5)
61136  (0,4)
59956 
(0,4)
60000
(0,4)

З понад 1,2 млн українців, поляків, німців і кримських татар, які проживають сьогодні в Республіці Казахстан, близько 825 тис. чол. є вихідцями з України або їхніми нащадками. Переселення українців тривали понад 200 років, мали в різні історичні періоди різні причини (економічні, політичні і навіть ідейні – у випадку з освоєнням цілинних земель), набирали різних форм (добровільні переселення і депортації). Певну роль у формуванні українського населення Казахстану відіграла політика ротації кадрів, направлення на роботу молодих спеціалістів, служба в армії тощо. Основна маса українського населення осідала в Північному Казахстані, кліматичні умови якого найбільше нагадують Україну і де виникли найбільші промислові центри цієї країни, що вимагали значної кількості кваліфікованих робітників і спеціалістів.
Переселення до Казахстану поляків, німців і кримських татар мало майже винятково політичні причини і відбувалося у формі масових депортацій.
Еміграція великої кількості людності, в тому числі до Казахстану, особливо масові політичні репресії, однією з форм яких було насильницьке виселення, значною мірою знекровили Україну. 
Для Казахстану імміграція освічених і кваліфікованих у своїй масі людей – українців та інших вихідців з України мала об’єктивно позитивні наслідки з точки зору господарського освоєння, економічного і культурного розвитку країни. Переселенці започаткували і поширили тут  прогресивніші методи ведення сільського господарства, запровадили нові сільськогосподарські культури, сприяли індустріалізації краю, справили помітний вплив на розвиток освіти  і науки в Казахстані. Разом з тим, відірвані силою обставин від власного етнічного середовища, перебуваючи під постійним тиском русифікації, вихідці з України нерідко самі ставали її провідниками  серед  місцевого казахського населення.
Значна частина вихідців з України та їхніх нащадків вже інтегрувалися в місцеве соціокультурне середовище. Деякі з них втратили зв’язки з Україною й асимілювалися, сприйнявши російську, чи, в поодиноких випадках,   казахську ідентичність. 
Водночас розпад Радянського Союзу, становлення нових незалежних держав та пов’язане з цим загострення соціально–економічної ситуації в колишніх союзних республіках, морально–психологічний дискомфорт, викликаний труднощами адаптації вчорашніх “радянських  людей” до незвичних етнополітичних реалій, спричинюють потужні міграційні процеси на просторах колишнього СРСР. Ці процеси потребують грунтовного дослідження не тільки тому, що, як будь–яке нове суспільне явище, становлять зрозумілий академічний інтерес, але й тому, що таке вивчення допоможе вирішенню багатьох практичних питань, пов’язаних, зокрема, з регулюванням міграційних потоків з Казахстану в Україну.

3. Програма та організація соціологічного опитування визначеної категорії респондентів в Республіці Казахстан

Проблема. Серед азійських країн Казахстан займає перше місце за кількістю осіб, які емігрували в Україну. Тільки 1992–1995 рр. звідти прибули 60281 чол., з яких близько 50% – українці, майже 30% – росіяни, решта – представники інших національностей. 1996 р. внаслідок міграції Казахстан втратив 229 тис. жителів, переважно з числа некорінного населення, а за перше півріччя 1997 р. – вже 137 тис.
Міграційні потоки з Казахстану в Україну носять стихійний, нерегульований характер, що зумовлює значні труднощі в облаштуванні прибулих. Про зростаючу актуальність цієї проблеми свідчать й звернення представників українських товариств Казахстану та окремих осіб до органів центральної виконавчої влади України з проханням посприяти в організації їхнього повернення на батьківщину. 
Органи державної влади України,  громадські організації могли б надавати консультативну та організаційну допомогу в переселенні, регулюючи цей процес відповідно до міжнародних норм і стандартів, але на сьогодні вони не мають у своєму розпорядженні необхідної інформації про потенційних іммігрантів з Казахстану. Збір таких даних тільки розпочався, вони надходять нерегулярно, часто–густо мають поверховий і суперечливий характер. Проте, це не скасовує необхідності збору та аналізу емпіричного матеріалу, що став би підгрунтям для визначення пропорцій, темпів, інтенсивності, можливих напрямків міграційних потоків з Казахстану, корегуючи діяльність державних установ України.  
Обстеження такого типу вже проводилися на просторах колишнього СРСР. При розробці програми, визначенні методики та організації опитування на тему «Еміграційний потенціал осіб українського походження  та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан» були достатньою мірою враховані досвід і результати попередніх досліджень, насамперед, методика дослідження міграційної поведінки нетитульного населення в країнах Центральної Азії, здійсненого 1995–1996 рр. російським вченим  Г. Вітковською.

Загальна мета. Забезпечення державних установ України та незалежних національних і міжнародних експертів об’єктивною інформацією щодо можливостей вирішення міграційних питань та регулювання міграційних потоків з Республіки Казахстан в Україну; посилення здатності органів центральної виконавчої влади України щодо оцінки та оптимізації цих процесів, виявлення існуючих тенденцій і установок вказаних категорій осіб на еміграцію, прогнозування міграційного потенціалу з Казахстану в Україну, проведення соціологічного моніторингу.

Завдання проекту:
 – з`ясувати та проаналізувати мотивацію осіб українського походження та вихідців з України щодо еміграції з Казахстану;
– створити  для  державних  установ  України  та  незалежних експертів достовірну базу даних про українців та представників інших національностей – вихідців з України, які є жителями Республіки Казахстан, але бажають повернутися в Україну;
	– вивчити запити українців та представників інших національностей – вихідців з України в Республіці Казахстан щодо умов і перспектив їхньої інтеграції в казахстанське суспільство, а також ступеня їхньої націленості на повернення в Україну;
– виявити соціальні чинники, які  впливають на міграційну поведінку українців та вихідців з України в Республіці Казахстан;
– підготувати для відповідних міністерств і відомств, обласних держадміністрацій конкретні рекомендації про потенційний  потік іммігрантів з Казахстану з метою їхнього використання у практичній роботі.

Об`єкт дослідження – особи українського походження та вихідці з України – жителі Респубіки Казахстан. Під категорією «вихідці з України» розуміються неукраїнці, які самі або їхні батьки раніше проживали в Україні, але внаслідок різних причин опинилися в Казахстані; до останніх зараховуються й ті особи з числа кримських татар, які переїхали до Казахстану з місць депортації в Узбекистані.
  
Предмет дослідження – націленість на повернення в Україну осіб українського походження та вихідців з України – жителів Казахстану.

Гіпотези: 
– серед чинників, що зумовлюють міграційну поведінку важливе місце посідає прагнення повернутися на свою батьківщину; однак, не підкріплений матеріальними можливостями бажаючих переїхати, цей чинник залишається на рівні намірів;
– вибір конкретного пункту (місцевості) можливої спрямованості міграції в Україну залежить від місця попереднього проживання українців та вихідців з України  або їхніх нащадків.

Проведення соціологічного опитування здійснювалося у такі етапи:
– збір інформації та аналіз існуючих досліджень з даної проблематики, розробка програми та інструментарію опитування;
– збір емпіричних даних (анкетування);
– технічна та комп`ютерна обробка анкет;
– статистико–математичний аналіз даних, його подання у формі аналітичного звіту;
– підготовка аналітичного звіту до публікації.

Обсяг та рівень репрезентативності вибіркової сукупності. Обсяг вибірки дослідження залежить від обсягу генеральної сукупності та величини допустимої помилки репрезентативності. В даному випадку обсяг генеральної сукупності українців та вихідців з України – жителів Казахстану орієнтовно становить близько 825 тис. одиниць спостереження. Цю кількість складають близько 775 тис. українців (дані вирахувані на основі офіційної статистики Республіки Казахстан на 1997 р.), приблизно 12 тис. німців, 35 тис. поляків, трохи більше 3 тис. кримських татар. Останні три цифри є експертними оцінками приблизної кількості вихідців з України в загальній масі німців, поляків і кримських татар, які проживають нині в Казахстані; при цьому бралося до уваги, що всі кримські татари – жителі Казахстану, де б вони раніше, до переїзду в цю країну, не проживали, є вихідцями з України.
Крім того, при визначенні генеральної сукупності враховувалось, що серед вихідців з України в Казахстані є й така категорія жителів, які називають себе «росіянами». До цієї категорії, кількісні параметри якої визначити вкрай складно, належать, з одного боку, етнічні росіяни, що виїхали з України до Казахстану здебільшого в середині 1950–их рр. на освоєння цілинних земель, з іншого – певна частина осіб з числа змішаних українсько–російських шлюбів. На спеціальну увагу заслуговують українці за етнічним походженням та нинішньою самоідентифікацією, які з різних причин записані в паспорті «росіянами». З метою забезпечення репрезентативності вибірки, при розподілі респондентів за національністю, росіяни – вихідці з України розглядалися як окрема група.
Для проведення дослідження застосовувалася двоступенева вибірка. На першому етапі було визначено 5 міст – Акмола, Кустанай, Караганда, Павлодар, Семипалатинськ. Ці міста вибрані з урахуванням того, що саме в них проживає найбільша кількість українців та вихідців з України й діють найактивніші українські громадські об’єднання. Зокрема, жителі українського походження склали на 1989 р. в Кустанайській області – 177986 чол. (14,6% від загальної кількості населення області), Карагандинській – 107098 (7,9%), Акмолінській – 94455 (9,4%), Павлодарській – 86651 (9,2%), Семипалатинській – 19503 (2,3%).
Але враховуючи непередбачену зміну у транспортному сполученні Казахстану, довелося на місці вносити корективи в раніше розроблений маршрут. Замість опитування у м. Семипалатинську, як це планувалося, було опитано осіб українського походження та вихідців з України у м.Алмати. Така зміна не тягне за собою принципового відхилення в отриманих даних, а навпаки має ряд позитивних моментів. Так, врахування позиції з досліджуваного питання представників південної частини Казахстану сприяло більш повному відображенню міграційних настроїв респондентів. Крім того, саме в Алматі видається газета “Українські новини”*, навколо якої гуртується значна кількість українців. Це видання має свою досить широку читацьку аудиторію серед осіб українського походження та вихідців з України, обізнане з їхніми проблемами, як і будь–який засіб масової інформації, сприяє формуванню громадської думки своїх читачів. Тому 
*З 2000 р. ця газета видається  у новій столиці Казахстану – м. Астані
збір даних у цьому місті виявився важливим для вивчення проблеми в цілому.
Для забезпечення достатнього рівня обгрунтованості вибірки кількість респондентів в кожному з міст становила 200 осіб. Таким чином, запланована загальна кількість респондентів складала 1000 осіб. Реально ж на другому етапі методом “снігового клубка”  вдалося опитати 1091 респондента. Відсутність повних даних про генеральну сукупність обумовила застосування цього методу. У кожному місті до опитування були залучені помічники, як правило, з числа членів українських національно–культурних товариств, які надавали організаційну допомогу у відборі респондентів, зокрема, забезпечували вихід на опитування вказаної категорії населення Казахстану. На запитання анкети відповідав один із старших представників сім`ї, а також повнолітні діти.
Ризик отримання соціальної інформації з недостатнім рівнем надійності внаслідок відсутності спеціальної підготовки в інтерв’юерів–помічників зменшується завдяки присутності під час проведення опитування двох фахівців–соціологів, які здійснювали інструктаж інтерв’юерів та загальний контроль за якістю проведення кожного етапу опитування.
В окремих випадках респонденти відмовлялися від участі в опитуванні через побоювання за можливі негативні наслідки для них особисто.
Певні складнощі в організації опитування виникли через щільний графік відвідання міст. При розробці термінів опитування у кожному місті не було зважено на те, що запланованих 3 дні достатньо у разі, якщо вони включають і вихідні. У противному випадку доводилось докладати значних зусиль для збору необхідної кількості анкет, зокрема, збільшувати кількість помічників та час їхньої роботи.
Як вже зазначалося, усього нами було опитано 1091 респондента. За ознакою “національність” сукупність респондентів розподілена таким чином: українців – 671 (61,5%), росіян (вихідців з України) – 146 (13,4%), німців – 68 (6,2%), кримських татар – 63 (5,8%), поляків – 23 (2,1%), інших – 14 (1,2%), 106 (9,8%) респондентів не вказали своєї національної приналежності.
Оскільки в ході дослідження, як правило, не простежувалася суттєва відмінність у відповідях респондентів різних національностей, відпала необхідність аналізувати отримані дані суворо по кожній, окремо взятій, етнічній групі опитаних. Для прикладу: серед українців група респондентів, які позитивно 

відповіли на запитання про задоволеність розміром своєї заробітної платні складає приблизно 5,6%, серед представників депортованих з України за національною ознакою спільнот – 4,6%; негативно, відповідно, 53,6%  і 56,5%. А що стосується, скажімо, інтересу до суспільно–політичного життя в Республіці Казахстан, то його активно виявляють 28% опитаних  з–поміж українців  і 27%  з–поміж представників депортованих.
Слід мати також на увазі, що з усієї сукупності респондентів доля  осіб, депортованих за національною ознакою, виявилася хоча й значною, але недостатньою для проведення повного статистичного аналізу та поширення отриманих даних на всіх депортованих з України неукраїнців, які проживають в Казахстані. Однак якісний аналіз відповідей респондентів, відібраних за цією ознакою, при врахуванні спостережень дослідників та вивченні відповідних документів, статистичних даних з цього питання – все це разом дало можливість окреслити деякі аспекти націленості на повернення в Україну даної категорії людей.
Якщо взяти за визначальний критерій місце проживання респондентів, то відповіді жителів чотирьох міст Північного Казахстану (Акмола, Кустанай, Караганда, Павлодар) знову ж таки були подібними. І це закономірно, враховуючи схожість не тільки причин еміграції до цього регіону Казахстану, але й особливостей розвитку та соціальних умов проживання в названих містах. Дещо інша ситуація характерна для Алмати, про що йтиметься нижче.
 Серед опитаних найбільш наповненою віковою групою респондентів виявилася  група 30 – 45–річних (33,5%),  друге місце посідає група 55 – 65–річних (20,2%). Загалом середній вік опитаних становить 55,6 р. 
Часто трапляються випадки спільного проживання кількох поколінь сім`ї, або навіть у разі окремого ведення господарства між цими поколіннями підтримуються міцні сімейні стосунки. В цілому у шлюбі перебувають 67,8% опитаних. Здебільшого сім`ї респондентів складаються з 3–4 членів. Близько половини – 47,2% сімей  налічують 3 особи, 33,3% – 5 осіб, 9,1% – понад 5. 
Більшість опитаних (54,6%) народилися в Україні,   хоча майже 27%  є представниками другого покоління українців та вихідців з України,  народжених вже в Казахстані.
Досить високим виявився освітній рівень опитаних. Приблизно однакові за  чисельністю групи складають респонденти з середньою освітою (включаючи середню спеціальну)– 43,8% та з вищою освітою (включаючи незакінчену вищу)– 42,8%. Неповну середню освіту (в тому числі початкову) мають 13,2% опитаних.
Певним чином респондентів характеризують дані про їхню професійну приналежність. Найбільшу за чисельністю групу серед опитаних складають спеціалісти з вищою освітою, тобто лікарі, інженери, юристи, викладачі, наукові працівники тощо – 27,2%.  Друге місце в розподілі за професіями займають особи, зайняті фізичною працею (робітники)  –  17,7% , третє – службовці (спеціалісти з середньою та середньою технічною освітою) – 13,8%. Питома вага пенсіонерів серед опитаних дорівнює 21,1%. 

Операціоналізація основних понять. Виходячи з мети та завдань дослідження, головна увага при розгляді міграційної поведінки респондентів приділялася впливу соціально–економічного, етнічного та соціально–психологічного чинників.
 Вплив соціально–економічного чинника на міграційну поведінку відстежувався на підставі відповідей респондентів на запитання анкети, що стосувалися оцінки ними загального стану економіки Казахстану, а також рівня свого прибутку. Крім того, з`ясувати соціально–економічне становище опитаних допомогли їхні відповіді на запитання щодо трудової зайнятості та їхнього місця в професійній структурі казахстанського суспільства.
З усієї сукупності складових демографічного чинника міграції (одруження, розлучення, народження дитини, хвороби близьких та інші конкретні причини переселення) для аналізу були відібрані лише наявність близьких родичів респондентів в Казахстані та в Україні, а також націленість на переїзд в Україну разом з батьками дорослих дітей (старших 18–ти років). Саме ці складові блоку демографічного чинника, на нашу думку, найбільш важливі для виявлення стимулюючих та стримуючих причин міграції з Казахстану в Україну. 
При дослідженні явищ міграції і територіального перерозподілу населення істотну роль відіграють етнічні чинники: офіційна і рідна мови, культура, побут, звичаї і національні традиції, загальна етнополітична ситуація в країні проживання. Індикаторами визначення міграційної поведінки респондентів в даному контексті були запитання, що стосувалися ступеня їхньої інтегрованості в казахстанське суспільство, включаючи громадсько–політичну, соціальну–економічну, культурну сфери життя країни; етнічної  самоідентифікації та збереження  ними національної самобутності; міжетнічної взаємодії в місцевості проживання. 
Вплив соціально–психологічного чинника фіксувався при аналізі відповідей респондентів, в яких рішення емігрувати в Україну умотивовувалося ностальгічними почуттями. При цьому важливо було з`ясувати, наскільки таке рішення пов`язане з наміром повернутися до місць попереднього проживання в Україні й возз`єднатися з ріднею.
Необхідною дослідницькою процедурою при аналізі міграційного потенціалу є визначення наповненості груп респондентів з різними міграційними намірами:  ті, хто збираються виїхати;  ті, хто вагаються; ті, хто поки що  залишаються.
Фільтруючим під цим кутом зору стало запитання анкети щодо бажання респондентів виїхати з Казахстану. Але для достовірного аналізу міграційної установки було також враховано визначеність, підтвердженість і стійкість такого бажання. 
Крім того, згідно з цілями дослідження, до кожного розділу увійшли запитання, відповіді на які сприятимуть збору інформації для практичної роботи органів виконавчої влади на місцях.

4. Основні чинники впливу на міграційну поведінку респондентів

Загальний кризовий стан економіки, в якому перебуває сьогодні більшість країн колишнього СРСР, супроводжується зниженням якості життя основної маси їхнього населення. Не є винятком в цьому ряду й Казахстан. 
За даними Комітету статистики й аналізу цієї країни на кінець      1997 р. в регіонах Казахстану спостерігалося   падіння середньої номінальної заробітної плати (крім двох областей – Алма–атинської і Кизилординської). Найбільше зниження мало місце в Акмолінській – на 7,7% та Актюбінській – на 5,5% областях. Величина прожиткового мінімуму, розрахована на підставі мінімального рівня споживання основних продуктів харчування, у грудні 1997 р. становила 3596 тенге (приблизно 46$), що більше, ніж у грудні 1996 р., на 6,2%. У споживанні населенням республіки основних продуктів харчування зберігалася тенденція до зниження найбільш цінних продуктів (м`ясо, молоко, риба, яйця, фрукти) і збільшення долі хлібопродуктів.
Не випадково, що більшість опитаних незадоволені умовами свого проживання у цій країні. Як видно з таблиць 4а–4в, розбіжність в оцінці свого становища серед груп респондентів з різними міграційними намірами є незначною, що свідчить про однаково складні умови їхнього життя. 
Таблиця 4а
Ступінь задоволення умовами життя групи респондентів, які  швидше  переїдуть,  ніж  залишаться ( % до числа  відповідей)

ступінь задоволення
варіанти відповіді
розміром заробітної плати
змістом  роботи
Культурно–побутовими умовами місця проживання
Так
5,9
19,8
15,8
не зовсім
32,8
34,7
38,2
незадоволений
51,8
30,3
36,7
важко відповісти
9,5 
15,2
9,3
не відповіли
4,6
6,9
1,7

Таблиця 4б

Ступінь задоволення умовами життя групи респондентів,
 які швидше залишаться, ніж переїдуть 
( % до числа  відповідей)


ступінь задоволення
варіанти відповіді
розміром заробітної плати
змістом  роботи
культурно–побутовими умовами місця проживання
Так
4,6
30,4
11,5
не зовсім
31,7
32,4
35,6
Незадоволений
60,2
28,8
40,1
важко відповісти
3,5  
8,4
12,8
не відповіли
10,0
20,7
2,7

Таблиця 4в
Ступінь задоволення умовами життя групи респондентів, 
які залишаться 
( % до числа  відповідей)


ступінь задоволення 
варіанти відповіді
розміром заробітної плати
змістом  роботи
культурно–побутовими умовами місця проживання
Так
7,7
30,6
16,7
не зовсім
26,0
26,6
43,6
незадоволений
63,8
32,4
28,9
Важко відповісти
2,5
10,4
10,8
не відповіли
12,0
20,0
9,4

Співставляючи рівень прибутку на одного члена родини, також можна помітити відсутність великих розходжень цього показника серед груп респондентів з різними міграційними намірами (див. таблицю 5).
Аналіз ситуації на ринку зайнятості свідчить, що серед опитаних більшість працює за фахом, частка безробітних невелика. Причому незадоволеність своїм матеріальним становищем вони пов`язують не стільки з відсутністю роботи, скільки з розміром  її оплати. 
Цікаво, що більшість респондентів з числа тих, які ймовірно виїдуть з Казахстану, досить реалістично підходить до оцінки можливості покращення свого матеріального добробуту в Україні. Як свідчить опитування, українці та вихідці з України в Казахстані активно підтримують зв`язки з Україною й цілком добре орієнтуються в її нинішньому соціально–економічному становищі. Воно, до речі, за деякими показниками навіть гірше, ніж в Казахстані. Приміром, останнім часом пенсії в Республіці Казахстан виплачуються майже без затримки.
Таблиця 5

Деякі показники соціальної облаштованості респондентів


Групи за міграційними установками




Професійна
І можливо переїдуть
ІІ швидше переїдуть, ніж ні
ІІІ залишаться

 зайнятість
освіта 3– вища, 2 – середня, 1 – початкова.
середній прибуток на члена сім`ї 
( в дол.)
освіта
середній прибуток на члена сім`ї 
( в дол.)
освіта
середній прибуток на члена сім`ї 
( в дол.)
спеціаліст Спеціаліст – лікар, інженер, юрист, викладач, науковий працівник тощо.

3
51
3
45
3
50
службовець Службовець – бухгалтер, секретар, чиновник, військовослужбовець тощо.
3
49
2
42
2
64
кваліфікований робітник
2
35
2
35
2
39
некваліфікований робітник
2
58
2
39
2
40
пенсіонер
3
35
2
25
1
26
Студент
2
10
2
17
2
10
домогосподиня
2
70
2
35
2
55
тимчасово безробітний
2
20
2
13
2
42

З вищевикладеного випливає, що соціально–економічний чинник не відіграє вирішальної ролі у міграційній поведінці українців та вихідців з України в Казахстані. Хоча на саме виникнення міграційних настроїв цей чинник, безумовно, справляє досить суттєвий вплив.
Як вже зазначалося, з метою з`ясування ролі етнічного чинника у міграційній поведінці респондентів досліджувалося, наскільки вони інтегрувалися в казахстанське суспільство і водночас зберегли свою національну ідентичність, а також, чи відчувають вони дискомфорт як представники нетитульної нації.
На жаль, на запитання цього блоку анкети чітко відповіли лише українці. Відповіді ж респондентів з числа інших національностей – вихідців з України здебільшого дають уяву про ступінь їхньої залученості в українське чи російське культурне середовище в Казахстані, а не про рівень збереження ними власної етнічної ідентичності.
Це має певне пояснення. Виявилося, що найближче оточення переважної більшості респондентів складають саме росіяни або українці. Так,  57% опитаних вказали, що серед їхніх друзів більше українців.  62% від загальної кількості респондентів працюють у трудових колективах, що складаються майже винятково з росіян. Відсоток представників казахської національності серед найближчого оточення респондентів незначний. Нагадаємо, що на території Північного Казахстану, де проводилося опитування, переважно проживають представники нетитульного населення, передусім, слов`янського. 
Аналіз стану збереження етнічної самобутності українців засвідчив досить пристойний її рівень для умов тривалого перебування в іншоетнічному середовищі. Так, 26% респондентів, чиє найближче оточення складають українці, в побуті спілкуються між собою винятково українською мовою, 46% – російською, а 25% – російською та українською. Загалом українською мовою володіє переважна більшість опитаних: 36% – вільно, 24% – досить вільно, 16% – говорять з певними труднощами, 15% – можуть порозумітися, і лише 8% – не володіють зовсім. В трудових колективах спілкування відбувається, як правило, російською мовою, хоча і українською на роботі спілкуються 5% респондентів. 65% опитаних відзначають в родинах українські свята, зв`язок з Україною підтримують переважно через засоби масової інформації та безпосередні індивідуальні контакти.
З «українцями» (не стільки в етнічному, скільки у політичному розумінні цього поняття) ідентифікують себе майже 45% респондентів.   Як видно з таблиць 6а–6г,  більшість з тих, хто вважає себе українцями, хотіли б виїхати з Казахстану. 




Таблиця 6а
Самоідентифікація респондентів, які ймовірно переїдуть 
( % до числа  відповідей)

Форми самоідентифікації

%
Українець
58,3
громадянин Казахстану
5,3
радянська людина
22,9
важко відповісти
13,5
не відповіли
11,2


Таблиця 6б

Самоідентифікація респондентів, які швидше переїдуть, ніж залишаться 
( % до числа  відповідей)

Форми самоідентифікації

%
Українець
38,3
громадянин Казахстану
16,2
радянська людина
29,9
важко відповісти
15,6
не відповіли
9,4


Таблиця 6в

Самоідентифікація респондентів, які швидше залишаться, ніж переїдуть 
( % до числа  відповідей)

Форми самоідентифікації

%
Українець
21,4
громадянин Казахстану
14,3
радянська людина
42,9
важко відповісти
21,4
не відповіли
11,9




Таблиця 6г
Самоідентифікація респондентів, які залишаться 
( % до числа  відповідей)

Форми самоідентифікації

%
Українець
29,7
громадянин Казахстану
9,9
радянська людина
42,9
важко відповісти
17,6
не відповіли
3,2


Попри те, що лише 65% бажаючих переїхати в Україну вважають рідною українську мову, 77% визнають необхідність її вивчення своїми дітьми, а 61% – хотіли б одержати можливість дати їм середню освіту у школах з українською мовою викладання. Тобто, в умовах певною мірою втраченої етнічної самобутності, батьки на майбутнє прагнуть полегшити для своїх дітей процес інтегрування в українське суспільство. 
Як показують результати дослідження, етнічний чинник у формуванні міграційної поведінки респондентів має більше значення, ніж соціально–економічний. Скажімо, опитані схильні пов`язувати свої матеріальні проблеми не так із загальною складною соціально–економічною ситуацією в країні проживання, як з пріоритетами державної етнополітики Казахстану, спрямованої на надання різних переваг представникам титульної нації. За аналізом відповідей бажаючих виїхати з Казахстану саме це відчуття стало підставою формування етнічного підгрунтя мотивації переселення. Зокрема, ця категорія респондентів вбачає наявність в етнополітичній ситуації країни проживання таких компонентів, як етнічна дискримінація (етнополітичні мотиви), відчуття загрози конфліктів на національному грунті (етносоціальні мотиви).  





Таблиця 7
Етнічні мотиви міграційних намірів респондентів 
(% до числа відповідей)
І гр. –   “бажають  виїхати” ; ІІ гр. –   “бажають залишитися”  
Компоненти етнічного дискомфорту
так
швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так
Ні
не відповіли

І гр.
ІІгр.
І гр.
ІІгр.
І гр.
ІІгр.
І гр.
ІІгр.
І гр.
ІІгр.
1. Реальна загроза міжет–нічних конфліктів
25
15
24
17
17
17
17
28
18
23
2. 	Прояви побутового на–ціоналізму
21
6
22
17
28
35
21
31
8
11
3.Упереджене ставлення до представників неказахської національності при праце–влаштуванні
51
44
–
–
–
–
31
46
18
10
4. Інші прояви елементів дискримінації у зв`язку з ет–нічним походженням
62
41
–
–
–
–
35
44
3
15

Таким чином, дані таблиці 7 свідчать, що у порівнянні з респондентами, які мають намір залишитися в Казахстані, бажаючі виїхати менш оптимістично оцінюють своє становище в етнополітичному просторі цієї країни. Останні частіше пов`язують перешкоди, що їм доводиться долати при працевлаштуванні чи просуванні  службовими сходинами саме зі своїм етнічним походженням. Ця категорія респондентів частіше особисто зіштовхувалася з проявами побутового націоналізму. 
Простежується пряма залежність між оцінкою респондентами ступеня загрози міжетнічних конфліктів у місцевості, де вони проживають, та бажанням виїхати з Казахстану Обчислений в даному випадку (для таблиці 7) критерій хі–квадрат значимий на рівні 1%, тобто з ймовірністю 99% можна стверджувати про наявність зв`язку між цими ознаками.. Водночас з тих, хто бажає залишитися, лише 25,7% опитаних дали позитивну відповідь щодо реальності загрози міжетнічних конфліктів, а 67% – негативну. 
Щодо важливості для респондентів етнокультурних складових етнічного чинника міграції (як то відчуженість чи наближеність до національних традицій та звичаїв казахів, ментальні різниці, зацікавленість чи незацікавленість у вивченні казахської мови тощо), то  вони не дістали належної уваги. Хоча результати опитування підтвердили, що, наприклад, рівень володіння державною (казахською) мовою серед українців та вихідців з України є досить низьким. Лише 2% респондентів нею говорять вільно, 20% – можуть порозумітися, а 76% – взагалі не знають казахської мови. Тут необхідно зважати, по–перше, на мовне середовище місцевості проживання респондентів, де питома вага носіїв мови титульної нації може бути невеликою, по–друге, на статус російської мови в Казахстані як офіційної поряд з державною – казахською мовою. Внаслідок цього низький рівень знання останньої поки що суттєво не впливає на стан міжетнічних стосунків у Казахстані, зокрема, в Північному Казахстані.
В ході дослідження виявилася ще одна цікава закономірність, яка стосується залежності міграційної поведінки респондентів від обсягу їхньої участі у громадському житті країни перебування, що водночас є одним із показників рівня інтегрованості опитаних у казахстанське суспільство. Як видно з таблиці 8, група респондентів, які чіткіше продемонстрували свій намір переїхати з Казахстану, проявляють значно менший інтерес до суспільних подій країни проживання. В цілому лише кожен третій опитаний бере активну участь у громадсько–політичному житті Республіки Казахстан, тоді як більше половини з них дали негативні відповіді на це запитання.
Таблиця 8
Участь у громадському житті казахстанського суспільства 
бажаючих переїхати в Україну 


Чи цікавитесь Ви подіями, що відбуваються в громадському житті Казахстану

суспільно–політичному
соціально–економічному
культурному

Кількість
% до числа  відповідей
Кількість
% до числа  відповідей
Кількість
% до числа  відповідей
так, досить активно
273
32,0
305
35,8
231
27,1
рідко
365
42,8
379
44,4
362
42,4
ні, мені це нецікаво
125
14,7
80
9,4
168
19,7
важко відповісти
75
8,8
68
8,0
64
7,6
не відповіли
15
1,7
21
2,4
28
3,4
разом
853
100
853
100
853
100



5. міграційні  установки  опитаних: визначеність, 
стійкість, підтвердженість 

 Лише одиниці з–поміж нащадків тих українців та вихідців з України, які належали до перших емігрантів до Казахстану, потрапили в число опитаних. Основну масу респондентів склали мігранти з України пізніших періодів. Їхній середній термін перебування у Казахстані становить близько 30 років. 27% з них проживають  там з народження. Саме ця остання категорія опитаних   характеризується відносно високим рівнем рухливості. Так, щорічно за  межі Казахстану виїжджає близько 14%, раз в кілька років – 43 % з–поміж вказаної категорії людей. Така рухливість сприяє формуванню міграційних настроїв у респондентів, народжених у цій країні. 
Як свідчить аналіз (таблиця 9), більш рухливими є ті респонденти, що мають намір мігрувати, ніж ті, які бажають залишитися. Під час своїх поїздок, як правило, пов`язаних з відвідинами близьких родичів в Україні, вони намагаються з`ясовувати там можливості та умови облаштування на випадок переїзду.

Таблиця 9
Вплив міграційної рухливості 
на бажання  виїхати з Казахстану назавжди 



Частота виїзду за межі Казахстану
Позитивні відповіді на запитання щодо бажання виїхати назавжди
Негативні відповіді на запитання щодо ба–жання виїхати назавжди

Кількість
% до числа  відповідей
Кількість
 % до числа  відповідей
Кілька разів на рік
36
4,3
5
3,1
щорічно
131
15,6
8
5,0
раз в кілька років
430
51,1
51
31,9
практично не виїжджаю
244
29,0
60
60,0
не відповіли
80

46

Разом
921
100
170
100

З метою визначення кількісного наповнення груп респондентів з різними міграційними установками насамперед бралися до уваги їхні відповіді на запитання щодо самого бажання переїхати з Казахстану. 



Таблиця 10
Міграційні установки українців та вихідців з України
( % до числа  опитаних)
Національність
так, переїду
швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так
Ні
важко відпові–сти
не від–повіли
разом
Українці
432
115
30
38
50
6
671

64,4%
17,1%
4,5%
5,7%
7,5%
0,8%
100%
Росіяни
67
25
7
15
31
1
146

45,9%
17,1%
4,8%
10,3%
21,2%
0,7%
100%
Німці
49
10
1
6
1
1
68

72,1%
14,7%
1,5%
8,8%
1,5%
1,5%
100%
Поляки
14
5
–
3
1
–
23

60,9%
21,7%

13,1%
4,3%

100%
Кримські
42
12
1
5
3
–
63
Татари
66,7%
19,0%
1,6%
7,9%
4,8%

100%
Інші
9
–
2
2
1
–
14

64,2%

14,3%
14,3%
7,2%

100%






Разом
1091
Як бачимо з таблиці 10, відсоток бажаючих виїхати досить високий Значення коефіцієнту варіації (0,3) дозволяє говорити про відносну однорідність сукупності бажаючих залишити Казахстан.. Для оцінки ж ситуації щодо ймовірності реалізації цього бажання було проаналізовано дані з урахуванням визначеності, підтвердженості та стійкості міграційних установок респондентів.  Визначеність установки на від`їзд була з`ясована за допомогою індексу, що відображає відношення числа відповідей на це запитання з формулюванням “швидше так, ніж ні”, до числа відповідей з формулюванням “так”   У такий спосіб було вирахувано індекс невизначеності міграційної установки – 0,26 (шкала значимості від 0 до 1). Індекс же її визначеності становить 0,74 (1–0,26).. Значення індексу свідчить про досить високу визначеність міграційної установки респондентів. Підтвердженість міграційної установки оцінювалась за допомогою відповідей на запитання стосовно заходів, що їх респонденти вже здійснили для організації свого переїзду, а також стосовно можливих термінів виїзду (таблиця 11, діаграма 1).
Виявилося, що більшість респондентів якщо й здійснили, то лише заходи першої, підготовчої, стадії, які зводяться в основному до одержання необхідної інформації про умови переїзду та можливої допомоги з боку місцевої влади та громадських організацій в Україні, а також з боку українських товариств в Казахстані. Ці респонденти, як правило, збираються переїхати в Україну лише за наявності певних  сприятливих умов. У найближчі 2–3 роки збираються повернутися в Україну  до 60% з тих, хто здійснив заходи ІІ та ІІІ стадій.
Таблиця 11
Стан підготовки до переїзду
Заходи7
% до числа бажаючих переїхати
І стадії
29,7
ІІ стадії
14,0
ІІІ стадії
0,3
не здійснили конкретних заходів
56,0
Разом
100

В цілому ж, що стосується термінів переїзду, то 60% респондентів ще не визначилися в них остаточно, хоча й не виключають такої можливості. З усієї сукупності респондентів, хто не назвав конкретних термінів переїзду, 33,1%  відповіли, що здійснять свій намір тоді, коли будуть створені відповідні умови, 20,4% – поки що не знають, а 6,5%  – завагалися відповісти (діаграма 1). Таким чином, міграційна установка підтверджується лише у кожного третього з тих, хто має бажання переїхати в Україну, а з усіх опитаних – у кожного п`ятого.
Діаграма 1 
Терміни виїзду,
% до числа бажаючих виїхати

найближчими тижнями
0,8%

найближчими місяцями
2,3%

протягом року
9,2%

протягом 2–3 рр.
20,7%

протягом 5 рр.
7,0%

поки не знаю
20,4%

При створенні спрятливих умов
33,1%

важко відповісти
6,5%

Разом
100%


7І стадія – намагалися вирішити проблему житла, шукали роботу за місцем можливого проживання після переїзду, зверталися за допомогою до місцевої влади та громадських організацій в Україні чи до українських товариств в Казахстані тощо
ІІ стадія – оформлюють документи, зверталися до Посольства України в Казахстані, вирішили частину організаційних питань тощо.
ІІІ стадія – вирішили всі організаційні питання. 

Стійкість міграційної установки оцінювалася на підставі відповідей респондентів про обставини, за яких вони могли б змінити своє рішення, а також про умови, за яких вони вважають свій переїзд реально можливим.
Таблиця 12
Індекс стійкості міграційної установки усієї сукупності респондентів 

Чи могли б Ви змінити своє рішення щодо переїзду
% до числа бажаючих виїхати 
ні за яких умов
31,4
за певних умов 
50,2
Не відповіли
18,4
Індекс стійкості установки виїхати
0,6
Таблиця 13
Індекс стійкості міграційної установки респондентів за національною ознакою 
( % до числа  відповідей)
Національність
Можливість зміни рішення щодо переїзду

ні за яких умов
при певних умовах
Індекс стійкості
Українці
37,2
60,7
0,6
Росіяни
21,4
76,5
0,3
Німці
23,7
63,3
0,5
Поляки
52,6
–
–
кримські татари
42,6
53,1
0,8

Таким чином, для усієї сукупності респондентів, бажаючих виїхати, індекс стійкості міграційної установки  (відношення числа тих, хто не змінить свого рішення щодо переїзду ні за яких умов, до числа тих, хто за певних умов залишиться в Казахстані)  становить 0,68. З точки зору національної приналежності найвищим індексом стійкості міграційної установки характеризуються кримські татари (0,8), найнижчим росіяни – вихідці з України (0,3).
Лише 12% з усіх бажаючих переїхати готові здійснити свій намір незалежно від умов прийому в Україні. 36% респондентів вважають свій переїзд в Україну реальним при відповідному соціальному забезпеченні (пенсії, трудовий стаж, медичне обслуговування 
тощо). Актуальність цієї вимоги пояснюється тим, що до складу значної частини сімей  
8 Рівень значимості від 0 до 1.

потенційних мігрантів входять люди передпенсійного віку та пенсіонери. 
Таблиця 14
Ієрархія важливості умов переїзду для тих, хто бажає повернутися в Україну9 Загальна сума відсотків перевищує 100, оскільки респонденти могли вказати кілька варіантів відповідей.
  
( % до числа  відповідей)9

Умови
Ступінь важливості
збереження соціальних гарантій

36,0
одержання 
будь–якого
15,3
 
житла
Впорядкованого
2,8
22,5
одержання 
будь–якої
2,8

роботи 
за фахом
12,9
15,7
наявність коштів на переїзд

14,3
За будь– яких умов

12,0
одержання земельної ділянки

1,6
важко відповісти

3,4

Дещо несподіваним, як видно з таблиці 14, є те, що лише кожен п`ятий з бажаючих виїхати поставив на перше місце в ієрархії умов житлову проблему. Насправді ця проблема є для потенційних мігрантів найгострішою. Не випадково з тих, хто вже здійснив конкретні кроки з підготовки переїзду, 60,4% намагалися вирішити саме її. 
В цілому, оцінюючи міграційні установки українців та вихідців з України – жителів Казахстану, можна сказати, що, незважаючи на досить високий показник їх визначеності (індекс=0,74), вони далеко не завжди підтверджуються іншими необхідними характеристиками. Так, аналіз відповідей щодо термінів та умов  переїзду, а також можливості відмови від рішення, а точніше – бажання, мігрувати засвідчує досить низький ступінь реальності такого наміру на сьогодні. Хоча 62% з усіх опитаних однозначно бажають переїхати, 16% – швидше бажають, ніж ні (разом позитивних відповідей – 78%), але таке прагнення для переважної більшості респондентів залишається поки що гіпотетичним. Його реалізація залежить від наявності низки умов,  про які йшлося вище. 


6. Висновки та рекомендації

Поза всяким сумнівом міграційні плани українців та вихідців з України – жителів Казахстану сьогодні формуються  в умовах погіршення якості життя, не випадково 15% потенційних мігрантів прямо називають причиною свого можливого переїзду соціально–економічні труднощі. Однак цей комплекс проблем все ж не є домінуючим. Основним мотивом потенційної міграції значна кількість опитаних назвали природне прагнення повернутися на рідну землю,  друге місце, за кількістю набраних частот, займають особисті причини, а на третьому, випередивши соціально–економічні та політичні мотиви, – відчуття певного етнічного дискомфорту. Навіть серед економічних причин потенційної міграції нерідко вказувалася відсутність перспектив службового просування, зумовлена етнічним походженням. Хоча необхідно відзначити, що більшість з опитаних, які ймовірно виїдуть з Казахстану, реалістично підходять до оцінки можливості поліпшення свого матеріального становища на батьківщині.  

Діаграма  2
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Безперечний стимулюючий вплив на міграційні настрої респондентів справляє сам факт їхнього походження з України, а також проживання в ній близьких родичів. 
Дещо інші міграційні настрої характерні для респондентів – жителів Алмати. Як свідчать дані опитування, тільки близько половини з них бажали б виїхати. До того ж показник визначеності міграційної установки не знаходить підкріплення у відповідях на інші запитання анкети, що були задані для виявлення стійкості та підтвердженості даної 
10 Перевищення загальної суми 100% зумовлено можливістю вказати кілька причин міграції
установки. Ця категорія респондентів активніше за інших опитаних бере участь у громадському житті Казахстану, значно більший відсоток (36,8%) з них може спілкуватися казахською мовою, хоча і не вільно. Вищі серед них й оцінки умов  їхнього життя, включаючи задоволеність розміром заробітної плати, змістом роботи, рівнем соціально–культурного забезпечення. Менш поширені з–поміж респондентів – жителів Алмати ностальгічні мотиви переселення бажаючих повернутися в Україну. Пояснення таких відмінностей слід шукати в тому, що в Алмати мігранти з України переселялися, як правило, добровільно, а також в тому, що умови соціальної облаштованості і характер міжетнічної взаємодії в цьому місті, як в недавній столиці країни, є сприятливішими для інтеграційних процесів.
Здебільшого українці та вихідці з України підтримують тісний зв`язок з країною походження, в тому числі через особисті поїздки. Досвід спілкування з тими, хто вже переїхав, часто вносить корективи в їхні міграційні плани. При поверненні на батьківщину вони, як правило, зіштовхуються не тільки з об`єктивними труднощами облаштування та адаптації до нових умов, але й з адміністративними перепонами, зумовленими недосконалістю законодавчої бази  регулювання цього процесу. Приміром, саме це стало однією з причин висилки кримських татар з України за порушення паспортного режиму у 1960–70–их роках. Незадовільні умови життя, в які потрапляють репатріанти, змушують тих, хто залишився, більш відповідально ставитися до вирішення питання щодо виїзду з Казахстану. Викликають серйозні занепокоєння у респондентів й можливі труднощі з отриманням громадянства України.
На сьогодні лише у 5% опитаних (а серед представників депортованих за національною ознакою народів – у 7%) міграційна установка характеризується визначеністю, стійкістю та підтвердженістю, тобто ці респонденти остаточно намітили терміни свого переїзду, здійснили конкретні заходи з його підготовки і вважають умови життя в Україні більш прийнятними для себе, ніж в Казахстані. Враховуючи цей показник, можна припустити, що у найближчі 5 років чисельність мігрантів з Казахстану до України становитиме  в цілому приблизно 41,6 тис. осіб, в тому числі 3,9 тис. представників депортованих. 
Таким чином, хоча, за нашим прогнозом, щорічний потік іммігрантів з Казахстану в Україну у 1998–2002 рр. помітно зменшиться у порівнянні з 1992–1995 рр., все ж він становитиме досить поважну цифру – в середньому 8,3 тис. чол. Щорічний приплив мігрантів з Казахстану може дещо зростати за рахунок осіб, які не є вихідцями з України.
Необхідно звернути увагу і на таке. Офіційні дані казахстанського Комітету статистики й аналізу про темпи і пропорції еміграції з цієї країни українців та вихідців з України за час від перепису населення 1989 р. і до кінця 1997 р., коли з Казахстану загалом виїхало лише понад 120 тис. українців (в середньому 13,5 тис. щорічно), не входять у суперечність з таким нашим прогнозом. Справа в тому, що значна частина українців і вихідців з України, в силу різних причин, мігрує з Казахстану до Російської Федерації. Такі особи, що виявили бажання переїхати до Росії, траплялися й серед опитаних нами респондентів. На цю обставину зважалось при прогнозуванні ймовірного міграційного потоку в Україну у 1998–2002 рр.
Зрозуміло, що терміни та кількість мігрантів можуть до певної міри  змінюватися в залежності від міграційної політики України, а також від загальної соціально–економічної ситуації як в Україні, так і в Казахстані*.
На підставі відповідей опитаних щодо термінів переїзду та вже здійснених заходів з його підготовки можна виділити кілька груп респондентів за рівнем ймовірності реалізації ними міграційної установки у найближчі п’ять років. 
До І–ої групи увійшли респонденти, які визначили термін можливого переїзду і здійснили заходи завершальної стадії з його підготовки. ІІ–у групу склали ті, хто швидше виїдуть, ніж залишаться. Ці респонденти також визначили термін переїзду, але ще продовжують займатися підготовчими заходами. ІІІ–я група – це ті, хто бажає виїхати у найближчі 5 років, але конкретних заходів ще не 

* За офіційними даними, в Україну з Казахстану 1998 р. прибуло 3114 мігрантів, 1999 р. – 2312, 2000 р. – 2236,  2001 р. -  1843. Таке реальне зменшення щорічного міграційного потоку з Казахстану порівняно з прогнозованим  поясняється  низкою причин;  однією з головних таких причин стало  збільшення  масштабів  міграції українців та вихідців  з України – жителів  Республіки Казахстан до Російської Федерації. 

здійснили. До ІV–ої належать ті, хто хоч і виявив саме бажання мігрувати, але не визначився з термінами можливого переїзду  і не приступав до його підготовки. І, зрештою, V–у групу складають ті, хто бажає залишитися.
Якщо розглядати окреслені групи респондентів  з точки зору їх вікової наповненості, то молодь до 20 років (переважно студенти вузів) найбільше представлена   у І–ій групі – 13,2%, найменше у V–ій – 3,6%. Загалом же молодь віком від 20 до 30 років складає серед тих, хто може переїхати з досить високою ймовірністю (групи І, ІІ), лише приблизно 8,2%. Тоді як серед тих, хто з більшою ймовірністю залишиться, ніж виїде, ця категорія респондентів складає більшу питому вагу – від 14,7% до 28,9%. Опитані середнього віку в усіх групах представлені приблизно однаково. Респондентів старшого та похилого віку більше серед тих, хто хотів би виїхати у найближчі 5 років, але конкретних заходів з підготовки переїзду вони ще не здійснили (група ІІІ). Така пасивність з урахуванням вікових можливостей дає підстави говорити про низьку ймовірність реалізації міграційних намірів цією категорією населення. 
Найбільший відсоток, відповідно 34,3% і 27,3% у групі (І) з високою ймовірністю реалізації міграційної установки, складають респонденти від 31 до 45 років і від 56 до 65 років. Тобто понад 61% представників цієї групи – люди працездатного віку. 45% з них мають середню освіту, 39% – вищу, 13% – початкову. 
Аналіз  роду основних занять респондентів кожної з п`яти груп показує, що  І–а група на 34% складається із спеціалістів з вищою освітою, на 23,2% –  з робітників, зайнятих фізичною працею, на 18,3% – з пенсіонерів, на 12,1% – із спеціалістів з середньою технічною освітою. Керівники найбільше представлені у ІV–ій та V–ій групах (відповідно 14,6% та 10,2%), а, отже,  серед тих, хто швидше залишиться в Казахстані.
Як і слід було чекати, більшість опитаних (68%) бажали б переїхати жити  до міста, в той час як у  сільську місцевість  – лише 9%;  для кожного п`ятого немає значення куди переселятися – до міста чи села. 
При виборі можливого регіону поселення 13,3% респондентів вказали Київ та Київську область. Понад третина респондентів надають перевагу західним областям України. Найбільшу наповненість мають групи бажаючих оселитися в Івано–Франківській (11,0%), Львівській (9,3%), Вінницькій (7,1%) областях. Серед східних областей найбільше бажаючих переїхати до Харківської області – 7,3% (детальніше див. Додаток 2, таблиця 3). Як правило, такий вибір залежить від місцевості, звідки респонденти або члени їхніх сімей прибули до Казахстану.

Враховуючи значну чисельність українців та вихідців з України, які протягом найближчих п`яти років планують повернутися на історичну батьківщину, доцільно здійснити ряд заходів щодо вдосконалення нормативно–правової бази процесів репатріації, забезпечення соціального захисту, майнових, житлових та інших прав й інтересів переселенців, покликаних полегшити процес їхнього повернення, облаштування та соціальної адаптації в Україні.
Зокрема, центральним органам виконавчої влади  України:
– укласти Угоду між Україною та Республікою Казахстан про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців, яка б вирішувала питання міграції населення на міждержавному рівні, захищала б родинні, майнові, житлові інтереси осіб, які бажають переселитися в Україну (в Додатку 3 запропоновано один із можливих варіантів такої Угоди);
– підписати на міждержавному рівні Угоду про пенсійне забезпечення осіб, які переселяються;
– розробити механізм застосування до цієї категорії мігрантів пункту 3 статті 2, пунктів 1, 2 статті 11, пункту 5 статті 34 Закону України     № 210/97–ВР від 16 квітня 1997 р. “Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»;
– забезпечити правову основу для продовження навчання у вузах України студентів з числа осіб, які повертаються;
обласним державним адміністраціям:
– вивчити можливості відповідних областей та сформувати банк даних щодо умов прийому та облаштування переселенців з подальшою передачею цієї інформації до Посольства України в Республіці Казахстан, дипломатичних представництв України в інших країнах колишнього СРСР;
– при підготовці до прийому українців та вихідців з України, які повертаються на батьківщину, головну увагу приділити забезпеченню переселенців тимчасовим або постійним житлом;
крім того:
– за участю всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб створити єдиний, з реальними фінансовими можливостями, фонд сприяння поверненню українців та вихідців з України на батьківщину;
– продовжити науково–дослідну роботу з вивчення міграційних установок українців та вихідців з України, які проживають у країнах СНД і Балтії;
– за сприянням міжнародних організацій, зокрема МОМ, провести науково–практичну конференцію з комплексу питань примусового переселення та переміщення людей  в республіках колишнього СРСР.


2. 4. Українці Румунії: сучасний стан 
та перспективи етнокультурного розвитку

2.4.1. Українське населення Румунії
З історичного погляду українське населення Румунії поділяється на три категорії. Найдавнішою і найчисельнішою з них є автохтонне українське населення повітів Марамуреш і Сучава, яке проживає на цій території приблизно з XII століття. За румунськими історичними джерелами, наприклад, відомо, що село Поляни (сучасна румунська назва — Роіеnіlе de sub Muntе), майже 97% якого і нині є українцями, було засноване в 1411 р., село Вишня Рівна — у 1360 р. Румунський науковець і архієпископ Ештеграта, автор праці "Хунгарія" Міклош Олаг (1493 - 1568) писав, що населення угорського королівства в XV столітті складалося з близько 12 національностей, в тому числі й рутени, які жили на Мараморощині та її околицях ще у XII столітті. Зазначимо, що на той час не тільки Румунії, але й - Валахії та Молдови ще не існувало.
Про українців Буковини згадують у своїх творах молдовські літописці та історики Григорій Уреке (1592 - 1647), М. Костін (1633 - 1691), Д. Кантемір (1673 -1723). Так, М. Костін у своєму літописі серед мешканців Молдови згадує й русинів, які "заселяли Чернівці, Хотин, всю область Дністра, цинути (округи — Авт.) Оргеїв, Сорока, і на Пруті половину Ясського цинуту, а також половину Сучавського цинуту".
Вагомим доказом постійного проживання українського населення в Буковинських Карпатах є праця вченого-енциклопедиста Д. Кантеміра "Опис Молдавії" (1716). У ній Д. Кантемір чітко окреслив території з українським населенням, приєднані до володінь Молдовського князівства Стефаном Великим. Включення елементів української розмовної мови в молдавські грамоти XIV — XVI століть свідчить, що ця мова була поширена не лише серед простого люду Молдови, айв середовищі правлячої верстви. Українською мовою, зокрема, володів сам Стефан Великий.
Значний вплив справили українці й на молдовську культуру. Так, за свідченням румунського академіка Дана Хорія Мазілу (фахівця з питань взаємозв'язків давніх румунської й української літератур) стиль барокко в румунській літературі сформувався під впливом українських письменників XVI — XVII століть — Івана Вишенського, Софронія Почаського, Памви Беринди. Ще одним прикладом тісної взаємодії обох народів є життя й діяльність сина молдовського господаря, Київського митрополита й протектора Київської колегії (згодом — Києво-Могилянської академії) Петра Могили. Він допоміг організувати у Валахії книгодрукування, надіславши на прохання її господаря Матея Басараба друкарські верстати, шрифти, знавців друкарської справи, зокрема, Тимофія Вербицького. Учні Петра Могили відкрили 1640 р. в Яссах Слов'яно-греко-латинську колегію — першу школу в Молдові. У сучасній румунській пресі, до речі, порушується питання про канонізацію цього видатного церковно-просвітницького діяча.
У генеалогічних дослідженнях румунського історика Г. Безвіконі (1910 — 1966) зафіксовано до 20 стародавніх боярських родів Молдови "русинського походження". Чимало українців було серед молдовського духовенства, деякі з них навіть сягали вищих щаблів культової ієрархії. Досить, принаймні, назвати ім'я культурного діяча і письменника митрополита Молдови Дософтея (1624 — 1693 рр., справжнє ім'я — Дмитро Барило); одного з його пізніших наступників на пастирському кріслі Варфоломея Мезеряну (1720 — 1790 рр.), походженням з Полтавщини; його ж земляка з самої Полтави молдовського книжника і просвітителя, архімандрита Нямецького монастиря Паїсія Величковського (1722 — 1799 рр.) та інших.
Безперервність проживання русинів (українців) на Буковині простежена в працях багатьох, у тому числі і румунських, істориків, що спростовує твердження окремих румунських авторів про те, що українці поселилися на Буковині лише після російсько-турецької війни 1768 — 1774 рр., коли ця територія перейшла у володіння Австрії і що сучасні українці Румунії є нібито "українізованими румунами". Насправді ж, тривалий час на Буковині відбувався прямо протилежний процес. В умовах зростаючого (переважно з останньої третини ХVIII століття) припливу румунського населення з Трансільванії, яке, за свідченням румунського історика, переселялося на Буковину цілими селами разом з своїми "священиками, дяками, старостами і стражниками", тиску румунської адміністрації та румунського духовенства посилювалася румунізація місцевого українського населення. Доходило до того, за свідченням знавця буковинської історії австрійських часів Г. Піддубного, що "цілі села українців зникали так, що від них інколи не лишалося навіть найменшого сліду".
У листопаді 1918 року північна, з переважанням українського населення, частина Буковини відокремилась цивілізованим конституційним шляхом від південної, більшість якої становили румуни. Скликане Українським крайовим комітетом 3 листопада 1918 р. в Чернівцях народне віче схвалило досягнуту українськими і румунськими депутатами австро-угорського парламенту від Буковини (що входила тоді до складу Австро-Угорщини) згоду про поділ краю, відповідно до національного складу населення, на північну — українську і південну — румунську частини. При цьому, виражаючи всенародне прагнення жити в єдності з усім українським народом, віче прийняло рішення не про утворення автономії у складі Австро-Угорської імперії, а висловилось за "прилучення австрійської часті української землі до України".
Таким чином, національно-територіальне розмежування Буковини і перехід всієї влади в північній її частині до Українського крайового комітету були здійснені правовим шляхом, на основі вільного волевиявлення населення, що знайшло своє відображення в протоколі, підписаному австро-угорським президентом краю та українськими і румунськими депутатами австро-угорського парламенту. Однак королівська Румунія не погодилась з таким рішенням і, користуючись тим, що Австро-Угорщина невдовзі розпалася, того ж 1918 року анексувала Північну Буковину і Бесарабію. 1940 року ці землі відійшли до Радянського Союзу. Румунія повторно окупувала їх, а також частину південної України у 1941 р. як союзник нацистської Німеччини, створивши тут регіон Трансністрію. Щоправда, після другої світової війни Румунія була змушена залишити ці території.
Основу другої групи українців Румунії складають запорізькі козаки, перша хвиля імміграції яких виникла після Полтавської битви, у 1709 р., коли російський цар Петро І розпочав репресії проти тих, хто боровся за волю України. Полонених козаків використовували на роботах по спорудженню Санкт-Петербургу, де вони гинули десятками тисяч. Ті, хто врятувався, частково осіли в Добруджі (території, що знаходилася під отоманським протекторатом). Першим задокументованим свідченням цього є угода, підписана 1709 р. між Юсуфом Пашою, серашкером Багдадським і гетьманом Іваном Мазепою, який невдовзі помер і якого поховано у Галаці. Згідно цієї угоди українці, за дозвіл на риболовство у Дунайській дельті, мали брати участь у військових діях отаманського війська.
Друга хвиля імміграції козаків утворилася після 1775 р., коли цариця Катерина II зруйнувала Запорізьку Січ. Частина козаків потрапила до кріпацтва, але близько 8000 запорізьких козаків втекли в район Дунайської дельти, яка своїм краєвидом та рибними ресурсами подібна до Дніпровської. Але не дійшовши згоди з турецькою владою, вони на запрошення Австро-У горської імперії поселяються в зоні впадіння в Дунай річки Тиси (нинішня Воєводина). Кілька років по тому з мотивів, що й досі невідомі, козаки повертаються до Отоманської імперії і поселяються у Старих Сейменах, що біля Силістри.
Після російсько-турецької війни, коли Російська імперія сягнула гирла Дунаю та Прута, султан Махмуд II доручив козакам захист Добруджі по лінії Дунаю, надаючи право володарювання на території між Ісакчою по Нижньому Дунаю, а на суші — по лінії, що з'єднує Ісакчу з Бабадагом-Разимом-Драновом, ширина якої становила близько 20 км. У с. Верхній Дунавець утворився військовий центр "Запорізька Січ" (задунайські козаки), що проіснував до 1828 р. Вибране місце було захищене водами, а з боку суші козаки спорудили земляний вал, рештки якого можна побачити й сьогодні. Входити до табору дозволялося тільки козакам.
У міжвоєнний період козаки займалися сільським господарством, тваринництвом, полюванням та рибною ловлею. Українцями були засновані сс. Ісакча, Гамчарка, Чукурова, Телиця, Циганка, Пошта, Тулча, Чаталкьой, Патладжянка, Пардина, Кілія, Татанир, Летя, Сулина, Крішан, Горгова, Караорман, Святий Георгій, Ілгани, Вікторія, Верхній та Нижній Дунавці, Муригьол, Махмудія.
У 1828 р., коли вибухнула нова російсько-турецька війна, козацька рада більшістю голосів прийняла рішення взяти участь у війні на боці турків. Однак гетьман Йосип Гладкий, який через посередництво генерала Тучкова вступив у секретні переговори з царем Миколою І, вирішив перейти на бік росіян. У ніч на 18 травня гетьман та 500 вірних йому козаків кораблями спустилися по гирлі Святого Георгія і дісталися до російського табору в Ізмаїлі. За це гетьман був відзначений званням полковника, а згодом піднесений до рангу генерала. Турки ж, з репресивних міркувань, знищили "Задунайську Січ" у Верхньому Дунавці і вирізали близько 2000 людей похилого віку та дітей українського походження, які не встигли втекти.
Ліквідація "Задунайської Січі" певним чином вплинула на чисельність українського населення в цьому регіоні. Але з часом, за рахунок припливу українців з України та інших місцевостей Румунії, чисельність цієї групи зростає. На кінець 1980-их рр. налічувалось майже 30 сіл або "слобід", в яких проживали нащадки запорізьких козаків. Нині, з майже 150 населених пунктів повіту Тульча, у 41-ому значну частину населення складають українці. А слово "козак" вживається й понині по відношенню до молодого, неодруженого парубка, який відслужив у війську.
Третю категорію українського населення в Румунії складають жителі 8 — 10 сіл Східного Банату. В основному це — вихідці з Закарпаття — лемки, бойки і гуцули, — які мігрували сюди в другій половині XVIII століття в пошуках вільної землі після того, як Австрійська імперія змусила Туреччину залишити цю територію (приблизно в цей же час українці-русини Закарпаття переселилися в югославську Бачку).
Ще одна специфічна група українців з'явилася в Румунії внаслідок поразки національно-визвольного руху 1917 — 1920 рр. в Україні. Румунія, наприкінці 1920 р., стала одним з центрів української політичної еміграції з території Наддніпрянської України. У цей час тут нараховувалось від 3 до 5 тисяч українських емігрантів (армія та уряд УНР, цивільні особи). До середини 1920-их рр. частина з них повернулася на батьківщину або переїхала до інших країн. Створений у вересні 1923 р. українською громадою в Румунії емігрантський Громадсько-допомоговий комітет зареєстрував до літа 1929 р. близько З тисяч українських емігрантів. Емігранти-військові розміщувалися у таборах для інтернованих (спочатку в Брашові й Фарагоші, потім в Орадя-Маре). До другої кулеметної бригади полковника Г. Порохівського, інтернованої першою наприкінці 1920 р., невдовзі додалися окремі військовослужбовці з інших регулярних частин колишньої армії УНР, українці з білих армій, зокрема, так званий "Український катеринославський кіш" з армії Врангеля, рештки загонів Н. Махна, повстанці, яким вдалося дістатися з території радянської України.
З жовтня 1919 р. в Бухаресті діяла місія Українського Червоного Хреста на Балканах, перенесена в Румунію з Белграда. Після ліквідації в середині 1920-их рр. таборів для інтернованих, значна частина емігрантів, передусім з числа рядового складу військових підрозділів, повернулася на батьківщину, частина — перемістилася в інші країни (Чехословаччину, Німеччину, Францію) або переселилася за океан, головним чином у Канаду. Деяка частина емігрантів набула румунського громадянства. Сталося так, що у 1930-их рр. найбільшими скупченнями української політичної еміграції були: Бухарест, Брашов, Бакеу, Гімеш, Дорна-Ватра, Журжа, Пятра-Нямц, Скутару та деякі інші міста й місцевості.
Давнє українське населення Румунії, переважно селяни-бідняки, зазнавало у міжвоєнний період соціального і національного гніту. Українську мову було заборонено, а українців оголошено "рутенізованими румунами, які втратили рідну мову".  
Після другої світової війни становище українців Румунії деякою мірою покращилося. Тоді відбулося ще не перевершене й досі піднесення культурної діяльності, зародилась українська література, з'явились українські школи в усіх селах та містах, де проживали українці, були відкриті дві педагогічні школи, які готували вчителів для українських навчальних закладів. У 1952 р. на філологічному факультеті Бухарестського університету відкрито український відділ. З травня 1949 р. почала виходити двотижнева газета "Новий вік". В ці роки видаються українські підручники, художня та інша україномовна література. В місцевостях, де проживали українці, працювали українські клуби, бібліотеки, діяли хорові, драматичні та інші самодіяльні колективи, що здобули популярність і серед румунського населення.
Проте в кінці 1950 — на початку 1960-их рр. в під тиском нової національної політики румунських правлячих кіл процес національного відродження українців Румунії поступово згасає. Стає очевидною тенденція поступової асиміляції українського населення під гаслом так званої "гомогенізації нації". Наприкінці 1960-их рр. українські ліцеї і школи стали закриватися, траплялися підпалення бібліотек тощо. Так, якщо в 1958 — 1959 навчальному році нараховувалося 83 початкових, 30 семирічних і 3 одинадцятирічні школи з українською мовою викладання, в яких відповідно навчалося 7567, 2120 і 333 учнів, то на початку 1980-их рр. не було жодної української школи. За допомогою всіляких утисків і залякування режим Н. Чау-шеску примушував українців зрікатися рідної мови, своєї етнічної ідентичності. Результати цієї політики значною мірою залежали як від асиміляторських зусиль місцевої адміністрації, так і від сили опору українського населення. В результаті в ряді колись українських сіл, наприклад, в Калинештах і Данилі Сучавського повіту, за даними румунського дослідника українського походження Івана Робчука, перепис 1977 р. не виявив жодного українця. Водночас в Бальківцях і Негостині цього ж повіту всі жителі записалися українцями.
Нині, більша частина українського населення Румунії компактно проживає у 4-х регіонах країни — Південній Буковині (повіти Сучава і Ботошань), Мараморощині (з повітовим центром у м. Бая Маре), Східному Банаті (повіти Тіміш і Караш-Северін), Північній Добруджі (повіт Тульча). За офіційними даними перепису населення (07.01.92 р.) в Румунії проживає близько 66 тисяч українців (0,3% всього населення Румунії За попередніми даними перепису населення, який відбувся у березні 2002 р. в Румунії проживає близько 60 тис. українців. (див. табл. 1.1.), які за своєю чисельністю посідають 4-те місце серед інших національних меншин (після угорської — 1,6 млн., циганської — 409,7 тис. та німецької — 119 тис.). Переважно це сільське населення (понад 83,8%). В містах мешкає лише 16,2% українців. Найбільше їх у таких центрах як: Сучава, Радівці, Серет, Бая Маре, Сату Маре, Сігет, Клуж, Карансебеш, Лугож, Решіца, Арад, Бістріца-Несеуд, Тульча, Констанца та Бухарест.

Таблиця 1.1
Відомості про чисельність та мовну самоідентифікацію українців Румунії за повітами
Повіт
Чисельність українців, за даними перепису 1992 р.
Чисельність українців, які вважають рідною українську мову



осіб
% від усіх українців Румунії
% від усього населення повіту
% осіб
% від загального числа у повіті
1. Марамуреш
36685
55,8
6,8
35891
97,8
2. Сучава
9549
14.5
0,4
9042
94,7
3. Тіміш
6468
9,8
0,9
5666
87
4. Караш-Северін
4118
6,3
1,1
3686
89,5
5. Тульча
3847
5,9
1,4
2620
68,2
6. Сату-Маре
1362
2,1
0,3
976
71,7
Інші регіони
3735
5,7
0,02
—


Разом по Румунії
65764
—
0,3
60482
92,0

Українці, внаслідок віддаленості регіонів їх компактного проживання, практично не мають зв'язків між собою. Слабкими залишаються й безпосередні контакти останніх з історичною батьківщиною. Так, 38,5% з числа опитаних заявили, що ніколи не були в Україні. Хоча близьких родичів там мають 41,8 % і лише 21,9% відвідують Україну для зустрічі з ними.
За інформацією Союзу українців Румунії у цій країні мешкає від 200 до 350 тисяч українців. Розбіжність офіційних та неофіційних даних, скоріше за все, пов'язана як з упередженим веденням статистичного обліку етнічного складу населення, так і похибками, що мали місце під час проведення переписних кампаній. Спотворення даних могло відбутися через неправильне формулювання та трактування питань в опитувальних листах. Так, люди нерідко плутали своє етнічне походження з належністю до румунського громадянства. Крім того, під час перепису не було враховано специфіку етнічної самоідентифікації українців, пов'язану з певним закріпленням у свідомості історичних етнонімів "рутени", "руські". Це призвело до того, що значна частина українців була записана росіянами. Насамперед це стосується українців, які проживають у дельті Дунаю й по сьогодні називають себе "руськими".
Тому, враховуючи зазначені фактори, деякі дослідники, при з'ясуванні чисельності українців, спираються на такі критерії їхньої ідентифікації, як українські прізвища і використання рідної мови. Так, за даними дослідника А. Шийчука чисельність українського населення лише в Сучавському та Ботошанському повітах (станом на 1995 р.) сягала 49-52 тисячі осіб. Представники української громади неодноразово звертали увагу офіційної влади на той факт, що в деяких населених пунктах, з майже повністю українським населенням, перепис 1992 р. українців не виявив. Даний факт було підтверджено у бесідах з жителями й представниками влади сс. Іпотешти та Семеничі Сучавського повіту. Цілком зрозуміло, що в такому разі в зазначених населених пунктах відсутні заклади, спрямовані на задоволення національно-культурних запитів українців. І все ж таки, всупереч багатолітній, фактично примусовій асиміляції 39,1% опитаних жителів с. Семеничі бажають, щоб їхні діти знали українську мову. Щоправда, при цьому лише 17,4% респондентів хотіли б, щоб їхні діти вивчали українську мову в початкових класах. До речі, у цьому селі лише 10,0% опитаних рідною назвали українську мову, 5,8% в сім'ї спілкуються українською мовою, а ще 11,6% — українською та румунською.
2. Законодавче забезпечення прав національних меншин у Румунії
Законодавче забезпечення прав національних .меншин у Румунії здійснюється на основі Конституції Румунії 1991 р. та інших відповідних нормативно-правових актів. Згідно ст.6 розділу І Конституції Румунії "держава визнає і гарантує особам, які належать до національних меншин, право на збереження, розвиток і виявлення їхньої національної, культурної, мовної і релігійної ідентичності". Цією ж статтею передбачено, що "державні заходи для підтримки, розвитку і виявлення ідентичності осіб, які належать до національних меншин, відповідають рівним і недискримінаційним принципам у відносинах з іншими румунськими громадянами".
Згідно зі ст. 29 Конституції Румунії кожний громадянин має право на свободу думки, в тому числі релігійних переконань. Конституція Румунії гарантує свободу совісті, що забезпечується вільним існуванням релігійних культів. Це стосується і релігійних організацій національних меншин. Релігійні культи є вільними і незалежними від держави.
Згідно зі ст. 59 Конституції Румунії, організації громадян Румунії, які належать до національних меншин і які не мають відповідної кількості виборців, щоб бути представленими в Парламенті, відповідно до Закону про вибори, мають право на одне депутатське місце. Громадяни такої національності можуть бути представлені в Парламенті лише однією організацією.
"Право на навчання рідною мовою" представників національних меншин у Румунії гарантується Конституцією Румунії на основі якої румунський парламент у червні 1995 р. прийняв "Закон про освіту", який має спеціальний розділ XII "Освіта для осіб, які належать до національних меншин" (див. додаток 3).
Законом про освіту та іншими урядовими рішеннями передбачені відповідні умови і можливості реалізації права представників національних меншин на навчання рідною мовою "в усіх формах". Проте при цьому висувається ряд вимог, що деякою мірою обмежують такі можливості:
1. Групи, класи, відділення або школи з навчанням мовою національних меншин можуть бути організовані лише в залежності від місцевих потреб, згідно поданих заяв. Тобто організація навчання рідною мовою не є обов'язковою в місцях компактного проживання національних меншин (ст. 119 Закону "Про освіту").
2. Навчальні дисципліни географія та історія Румунії викладаються виключно румунською мовою (ст. 120 Закону "Про освіту", ст. 64 "Рішення уряду про організацію та функціонування системи освіти в Румунії").
3. Навчальний процес в середніх спеціальних закладах та вузах Румунії здійснюється румунською мовою і "лише при наявності можливостей допускається засвоєння термінології рідною мовою (ст. 122, 123 Закону "Про освіту").
Організаційне забезпечення навчання рідною мовою для національних меншин здійснюється спеціальним Управлінням з питань освіти національних меншин Міністерства освіти та виховання Румунії.
Згідно з Рішенням Уряду Румунії від 06.04. 1993 р. було створено Раду національних меншин, як консультативний орган, який очолює державний секретар Уряду. До компетенції Ради національних меншин належать проблеми, пов'язані з вирішенням нормативних, адміністративних та фінансових питань щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.
Рада розгортає свою діяльність в комісіях, які збираються щомісяця. Пленарні засідання Ради відбуваються раз на три місяці.
До складу Ради національних меншин входять по три представники організацій національних меншин, якщо вони представлені в Парламенті Румунії або були створені до 27 вересня 1992 р. Таким чином, у Раді національних меншин представлено лише Союз українців у Румунії.
У січні 1997 р. при Уряді Румунії був створений Департамент захисту національних меншин. У складі департаменту існує чотири дирекції (дирекція суспільних відносин, засобів масової інформації і протоколу, дирекція законодавства, дирекція відносин з громадянським суспільством і міжнародних відносин, дирекція аналізу і фінансової допомоги), чотири відділи та національне бюро циган.
Відділ територій, що входить до складу дирекції суспільних відносин, засобів масової інформації і протоколу має п'ять територіальних бюро: у мм. Клуж, Сучава, Констанца, Крайова і Тімішоара. Нині діє лише бюро у м. Клужі.
До функцій територіального бюро входить:
• реалізація законодавства на місцевому рівні;
• співробітництво з місцевими адміністраціями;
• розгляд заяв та зауважень організацій або окремих осіб;
• співробітництво з місцевими товариствами національних меншин та неурядовими організаціями.
При територіальних бюро передбачається створити регіональні комісії, що діятимуть як консультативні органи.
Попри в цілому достатню законодавчу базу для забезпечення потреб національних меншин, реалізація законодавства на місцях нерідко залежить від доброї волі представників влади. Зокрема, розпорядження уряду Румунії від 1997 р. передбачає застосування написів іншими мовами в місцях, де чисельність населення з іншою, ніж румунська, рідною мовою перевищує 20%. Проте часто представники місцевої влади відкладають вирішення цього питання до прийняття спеціального нормативно-законодавчого акту.
Забезпечення освітніх запитів українців Румунії
Відвідування закладів освіти в населених пунктах з переважно українським населенням дає підстави говорити про незадовільний стан забезпечення освітніх запитів українців, зокрема, через відсутність шкіл з українською мовою викладання. Так, у селах Сучавського (за виключенням м. Сучава) У 2002/2003 навчальному році в Сучавському повіті українська мова як факультативний (необов’язковий) предмет викладалася в 44 сільських школах. На початку 1990-из рр. українська мова та література викладалася в 64 школах повіту. та Тульчанського повітів, де проводилося опитування, українська мова взагалі не вивчається.
Лише у Марамороському повіті, у школах сс. Поляни, Валя Вишеу, Русково існують українські відділення, в яких далеко не всі предмети викладаються українською мовою У 2002/2003 навчальному році в повіті Марамуреш діяло 18 навчальних закладів (крім українського ліцею ім. Т.Г. Шевченка в м. Сігету Мармацієй) де викладалася українська мова. 
. У м. Лугож (повіт Тіміш) двомовний дитячий садочок та суботня школа функціонують практично завдяки ентузіазму прихожан Української православної церкви Св. Володимира, оскільки підтримка держави зводиться лише до оплати праці одного вчителя, без будь-якого іншого забезпечення.
Дані про стан вивчення в школах української мови, як предмету, наведені у таблиці 2.1.
Навіть там, де є класи з вивченням української мови чи українські відділення, здійснення навчального процесу відбувається з великими труднощами. Причому це пов'язано не лише з недостатнім матеріально-технічним забезпеченням шкіл, але й з особливостями організації викладання цих дисциплін. Вивчення рідної мови не включається до річних навчальних планів загальноосвітніх шкіл. Фактично відбувається перевантаження шкільної програми за рахунок позапланових уроків з української мови. Це не сприяє кращому засвоєнню матеріалу і, до того ж, негативно сприймається і школярами, і вчителями. Під час зустрічей з педагогічними колективами виявлено цікавий факт — за викладання української мови в українському відділенні школи вчителям непередбачена оплата праці, хоча викладання української мови, як окремої навчальної дисципліни, у цій же школі оплачується на загальних підставах. Таким чином не заохочується створення окремих українських відділень. Водночас, в ході опитування доводилось зустрічатися з фактами надзвичайно великого ентузіазму вчителів української мови, які навіть за умов відсутності оплати їхньої праці продовжували викладати українську мову на громадських засадах протягом року і більше (напр. с. Поляни Марамороського повіту, с. Кендешти Ботошанського повіту, с. Муригьоль Тульчанського повіту та інші). За інформацією генерального інспектора з освіти української національної меншини Міністерства освіти та виховання Румунії І. Ковача, всього в Румунії в класах з українською мовою викладання вчаться 500 дітей.
Таблиця 2.1.
Ситуація, що характеризує стан вивчення української мови в школах (по повітах)
Населений пункт
Українська мова як навчальний предмет
Українська мова як мова навчання

класи
кількість учнів
класи
кількість учнів
повіт Сучава
С. Марицея


факультатив для бажаючих
с. Данила
—
—
—
—
с. Іпотешт
—
—
—
—
м. Радівці
—
—
—
—
С. Семеничі
—
—
*
—
повіт Ботошань
С. Рогожешти
1-4 кл.
29
—
—
с. Синівці
1-4 кл.
14
—
—
С. Кендешти
2 кл.
13
—
—
повіт Марамуреш
с. Русково
двомовний д/с
2-4 кл. (шк. № 2)
225
58


30
С. Кривий с. Поляни
1-8 кл.
шк. №1 - 5-8 кл. Шк.№3-4 -1-8 кл.
1237

1756
-
шк.№1 -1-4кл. шк. №2 -3,6 кл.
-
27
40
к. Бістра
4школи - 1-8 кл.


—
—
с. Валя Вишеу
1-8 кл.


1,3,5,6,7 кл.
100
с. Рона де Сус
1-8 кл.


—
—
С. Креченів
1-8 кл.
140
—
—
м. Сігету-Мармацієй (ліцей)




70% предметів за винятком хімії, біології, історії

205
с. Ремети
1-8 кл.
390
—
—


повіт Тіміш1


м. Лугож
дитячий садок
17
суботня школа,
23
с. Ремети Міка
—
—
—


С. Петруасе
1-8 кл.
75
—
—
с. Штюка
1-8 кл.
—
—
—


повіт Тульча


с. В. Дунавець
—
—
—
—
с. Н. Дунавець
—
—
—


С. Кришани
—
—
—
—

1. За офіційними даними у повіті Тіміш 378 учнів вивчає українську мову як предмет.
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Однак, навіть у відновленому 1997 р. українському ліцеї ім. Тараса Шевченка у м. Сігету Мармацієй, який фактично є показовим у забезпеченні освітніх запитів української меншини, українською мовою викладається десь 70% предметів. Причому навіть ці дисципліни вивчаються за підручниками румунською мовою, оскільки українських немає. Першим директором відновленого ліцею став проф. Федір Попович, випускник консерваторії "Георге Діма" з м. Клуж-Напоки. Цей ліцей був заснований ще 1948 р. Приміщення для нього побудовано зусиллями місцевого українського населення та румунської держави відразу після війни. Протягом 1948-1966 рр. цей заклад забезпечував навчання рідною мовою представників української національної меншини з різних повітів Румунії на початковому циклі (І — IV класи), гімназійному (V — VIII класи), а також підготовку з гуманітарного профілю і точних наук (IX — XII класи) та педагогічного профілю (IX — XII класи). Випускники ліцею складають значну частину української інтелігенції Румунії. На його базі сформувався національно-культурний осередок, який став духовним центром українства всієї Румунії. Проте 1966 р. у ліцей було закрито згідно з наказом Міністра освіти, що відповідав існуючій на той час державній політиці, спрямованій на асиміляцію національних меншин Румунії.
Нині у відновленому ліцеї працюють 24 вчителі, 15 з яких — українці. Ліцей надає можливість навчатися за спеціальностями — бібліотечна справа та інформатика. Усього тут у 1998/1999 н. р. навчалося 205 дітей. Щоправда порівняно з минулим роком, коли було набрано 11 класів, зараз планується відкрити лише дев'ять класів. Спостерігається зменшення бажаючих вчитися у цьому ліцеї, а також відплив учнів до інших освітніх закладів. У зв'язку з реформою освіти в Румунії, що готується і найближчим часом буде проведена, з'явилася реальна загроза для діяльності цього навчального закладу. Справа в тім, що за новою вимогою ліцеї набувають статусу коледжів, освіта в яких прирівнюється до вищої. Український ліцей ім. Тараса Шевченка не отримав дозволу на присвоєння йому статусу коледжу, що призведе до зниження і так не досить високої популярності цього навчального закладу серед українців. Крім того, віддаленість сіл з компактним проживанням українців у цьому повіті, а також складне соціально-економічне становище в українських селах зумовлює обмеження числа бажаючих вступати до ліцею.
Україномовний бібліотечний фонд ліцею поповнюються за рахунок книжок, що надходять з України (переважно з Чернівецької та Івано-Франківської областей). Проте, проблема забезпечення ліцею та інших освітніх шкіл, педагогічними кадрами відповідної кваліфікації для викладання українською мовою і, зокрема, української мови, як предмету, залишається. Водночас випускники українських вузів у Румунії зіткаються з труднощами працевлаштування, пов'язаними в основному з необхідністю складати іспити з румунської мови, проходити конкурс професійної компетентності для титуляризації фахівця. Більше того, в Румунії поширена думка, що в Україну їдуть навчатися лише ті молоді люди, які не спроможні вступити до румунських вузів. Однак, за даними опитування, 63,1% батьків бажають, щоб їхні діти отримали освіту в Україні.
Говорячи про кваліфікованість педагогічних кадрів, не можна залишити поза увагою і різноманітні курси підвищення кваліфікації, що функціонують останніми роками в Україні. На жаль, через недостатню координацію дій їх організаторів з України та СУРу (як правило, всі запрошення надсилаються саме цій організації) до участі в роботі семінарів часто-густо залучаються люди іншого фаху. Крім того, нерідко подібні заходи використовуються як нагода для відвідування України.
Втім увагу привертає ще один факт. У кадровій політиці при призначенні на керівні посади в школах українських сіл перевага, як правило, надається педагогам-румунам. Цей фактор суттєво впливає як на функціонування вже існуючих українських класів та відділень, так і на відкриття нових. Невипадково, від педагогів та батьків доводилось чути нарікання з приводу того, що після подачі заяв на заснування класів з вивченням української мови директори шкіл проводили з ними "роз'яснювальну роботу", після чого заяви забирались, або організовувалися контр-звернення інших батьків, які виступають проти відкриття таких класів.
Непростою також виявилася ситуація щодо забезпечення учнів підручниками українською мовою. В усіх школах спостерігається їх катастрофічна нестача (як правило, на клас припадає від одного до трьох підручників). Нові шкільні підручники українською мовою не друкувалися з 1972 р., а для ліцейних класів (ІХ-ХІІ) не видавалися взагалі. До того ж українською мовою перекладено підручники не з усіх предметів, переважно це підручники V—VIII класів.
Втім, і до існуючих підручників педагогами висловлюються претензії. Сутність їх полягає в тому, що наведені в них приклади, уривки з творів подаються в перекладах з румунської мови і зовсім не використовуються твори українських класиків. За словами генерального інспектора з української мови повіту Марамуреш Івана Лазарчука, підручник з української мови, було таки переглянуто, внаслідок чого переклади з румунської мови було замінено на уривки з творів українських літераторів. Але цей новий варіант підручника ще й досі знаходиться в роботі і незатверджений. Готові до друку український буквар (знаходиться у видавництві понад рік), підручник з математики українською мовою та методика викладання української мови в румунських школах (автор — Ю. Гринь). Останній знаходиться у видавництві вже чотири роки і, безумовно, за цей час дещо морально застарів.
У ході розмови з працівниками освіти, генеральним інспектором з української мови повіту Марамуреш з'ясувалося, що деякі директори шкіл подавали до повітових генеральних інспекторатів Міністерства освіти та виховання Румунії заявки на підручники українською мовою. Хоча, під час зустрічей з офіційними представниками влади факт нестачі таких підручників, пояснювався саме відсутністю спеціально оформлених заявок.
Втім, було б доцільним, щоб громадська організація українців, (можливо у співпраці з відповідними державними установами Румунії) відстежувала ситуацію із забезпеченням підручниками і взяла під свій контроль порядок їхнього видання. Проте на сьогодні існуюча організація з різних причин, неспроможна проводити таку серйозну роботу.
Щоправда, Союзом українців Румунії, основу якого складають члени Спілки письменників Румунії, вже видано кілька навчальних посібників (антологія, хрестоматія української літератури) українською мовою, які при наявності, могли б стати суттєвим додатком до основних шкільних підручників. Незнання СУ Ром реальної ситуації або небажання її враховувати далися взнаки при розповсюдженні цих посібників по українських селах, коли одні школи, бібліотеки отримали їхню надмірну кількість, а інші — знову ж таки залишилися поза увагою.
У населених пунктах, де проводилося опитування, бібліотеки переважно існують лише при школах. Хоча, у сс. Русково, Кривий вони діють і при Українських домах. Однак, фонди української літератури, які збереглися завдяки старанням місцевих жителів, не поповнювалися з 1960-их років. Останнім часом були лише незначні надходження творів місцевих українських літераторів.
Що стосується стану української мови в закладах вищої освіти, то за ініціативи культурного Товариства "Румунія-Україна" (голова — О. Вінцелер) та підтримкою Демократичного Союзу українців Румунії (голова — І. Семенюк), починаючи з 1999/2000 навчального року, в університеті м. Клуж-Напока при кафедрі слов'янської філології планується заснувати відділ "В" у складі 10-ти студентів з українською мовою викладання.
Таке реальне на відміну від декларованого становище щодо забезпеченням освітніх запитів українців дає підстави говорити про незадовільне ставлення з боку офіційної влади до справи відновлення цілісної системи освіти рідною мовою для української меншини. У той же час проведене опитування показало, що бажання вивчати, зберігати та передавати свою мову в українців залишається попри всі перепони. Не випадково, 89,8% респондентів заявили, що хотіли б, щоб їхні діти володіли українською мовою. На сьогодні ж у 61,9% опитаних діти вчаться в школах з румунською мовою навчання, у 11,5% — школах-з частковим викладанням предметів українською мовою, і у 10,8% — школах з румунською мовою навчання з вивченням української мови факультативне чи як навчального предмету. 43,3% опитаних висловили бажання, щоб їхні діти навчалися у школі українською та румунською мовами; 25,0% — лише українською мовою і 25,0% — румунською.
Забезпечення культурно-інформаційних запитів українців Румунії
Реалізуючи права українців на збереження і розвиток власної культури та на отримання інформації рідною мовою, у Бухаресті, повітах Караш-Северін, Тіміш, Сучава діють 25 самодіяльних художніх колективів, при школах функціонують дитячі фольклорні гуртки.
Через Раду національних меншин при уряді Румунії видаються газети:
- "Український вісник" (українською мовою) — двотижневик СУР;
- "Наш голос" (українською мовою) — щомісячник СУР;
- "Кур'єрул українян" (румунською мовою) — щомісячник СУР;
Проте державна фінансова підтримка цих видань є незначною. Вони,, як правило, мають невеликий наклад, виходять неперіодично і часто не потрапляють до свого читача через відсутність системи розповсюдження.
Щоправда, за своїм змістом ці видання не завжди відповідають потребам української громади, оскільки їх матеріали здебільшого присвячені історії та літературним творам місцевих авторів і майже зовсім не торкаються проблем сьогодення. Аналізуючи публікації "Українського вісника", можна дійти висновку щодо упередженості їхнього змісту. Все це відштовхує і без того нечисленну читацьку аудиторію. Тому не дивно, що, незважаючи на дефіцит українського друкованого слова, значна частина українців принципово не читають цієї газети. І хоча для 53,6% респондентів основним джерелом інформації про Україну є румунські засоби масової інформації, 14,0% респондентів так чи інакше віддають перевагу виданням Союзу українців Румунії.
Через фінансові труднощі припинила своє існування газета "Вільне слово", що була одним з кращих і змістовних україномовних видань Румунії. Відмовляючи у подальшій підтримці газети Міністерством культури Румунії (раніше воно її видавало щомісячно), офіційна влада послалася на той факт, що при фінансуванні СУРу передбачені спеціальні кошти, на які й повинно видаватися "Вільне слово". Оскільки ж ця газета прагнула залишитися незалежною і не перетворюватися на ще один орган СУРу, то це у кінцевому результаті призвело до припинення будь-якої фінансової підтримки "Вільного слова", а відтак і закриття газети.
На відміну від інших меншин, українська не має жодного національного видавництва. Видання книг українською мовою в основному здійснюється у державному видавництві для національних меншин "Критеріон". Цікаво відзначити, що за словами Директора Департаменту у справах національних меншин Міністерства культури Румунії п. Кьоніга, українська класична література не видавалася з 1970-их рр. А нині, на замовлення української національної меншини, видаються твори лише місцевих літераторів, переклади яких з румунської мови, як правило, не користуються великим читацьким попитом.
Для задоволення інформаційних запитів етнічних спільнот на румунському радіо існує 30-ти хвилинна передача румунською мовою. І лише для угорської та німецької національних меншин такі передачі відбуваються їхньою рідною мовою щоденно (для угорської меншини — понеділок-субота — 60 хв., неділя — 20 хв., для німецької меншини — понеділок-субота — 60 хв., неділя — 10 хв.). Крім того діють територіальні студії радіопередач, зокрема, у м. Клуж-Напоці, Тімішоарі, Констанці і Крайові, що транслюють 30-хвилинні передачі мовою національних меншин на повіти, в тому числі на ті, де компактно проживають українці. При цьому, лише на регіональних студіях мм. Клуж-Напоки та Ясси існують щотижневі 15-ти хвилинні радіопередачі українською мовою. Хоча і тут не обійшлося без проблем. В Яссах редакція українських передач існує в структурі редакції культурних програм, що впливає як на зміст передач, так і на форму подання матеріалу. Причому, частина цих передач подається румунською мовою і їхня тематика обмежена сферою культурної діяльності. Але на сьогодні існування цієї радіопередачі знаходиться під загрозою у зв'язку із звільненням її авторки та ведучої. У м. Клуж-Напока українське відділення існує самостійно. Проте оплачується праця лише його керівника. Відсутнє будь-яке матеріально-технічне забезпечення діяльності відділення, не передбачені витрати на відрядження, оплату праці кореспондентів та ведучих. Фактично підготовка та проведення передач здійснюється на громадських засадах.
На першому і другому каналі румунського телебачення двічі на тиждень мовами національних меншин, за винятком української, транслюються годинні телепередачі "Конв'єцуірь" ("Співжиття"). Телепередачі для угорської і німецької меншин на обох основних каналах телебачення виділені окремо. Щодо телепередач для української національної меншини, то вони (20-30-ти хвилинні) з'являються на телебаченні вкрай рідко (4-5 разів на рік). А через низький професійний рівень журналістів, які їх готують, такі передачі не привертають особливої уваги українців.
Разом з тим, згідно з результатами опитування 80,4% респондентів вважають за необхідне збільшити число теле-і радіопередач українською мовою, особливо що стосується історичного минулого та сучасного життя українського народу, його культури.
Забезпечення прав українців Румунії на свободу думки, совісті і релігії
Досить непростою залишається ситуація з реалізацією українською меншиною її конституційного права в Румунії на свободу думки, совісті і релігії. До 1948 р. більша частина віруючих українського походження об'єднувалися навколо греко-католицької церкви. Після її заборони 1948 р. був створений Православний український вікаріат з центром у м. Сігету Мармацієй у складі Румунської православної церкви. 1952 року Православний український вікаріат було розформовано, а його парафії відповідно підпорядковані румунським православним єпископам.
1990 р. в Румунії відновлено Православний український вікаріат, резиденція якого знаходиться в м. Сігету Мармацієй. До його складу входять 35 парафій, що поділені на дві протопопії з центрами у мм. Сігеті і Лугожі. Православний український вікаріат перебуває під юрисдикцією Патріархії Румунської православної церкви і об'єднує, за церковними даними, 52 тисяч віруючих. З адміністративної точки зору вікаріат є автономним.
Попри певні труднощі і перешкоди 1996 р. в Румунії відновлено й Генеральний вікаріат української греко-католицької церкви з центром у м. Сігету Мармацієй. Нині церква складається з Буковинського (5 парафій) Марамороського (5 парафій), та Сатумарського (7 парафій) деканатів, а також Банатського округу (2 парафії) і налічує близько 6 тисяч вірних.
Місцеві та центральні судові інституції Румунії зволікають з вирішенням питань повернення власності української греко-католицької церкви в повітах Сучава і Марамуреш, зокрема тих храмів, які нині належать Румунській православній церкві і не підпорядковані українському православному вікаріату. Складається враження, що таким чином держава намагається спровокувати міжконфесійне протистояння українських православного та греко-католицького вікаріатів щодо перерозподілу церковного майна. І досі, навіть після позитивного рішення Верховного суду Румунії не повернуто 2 гектари землі парафії Св. Марії Української Греко-Католицької церкви у м. Радівці Сучавського повіту, що раніше їй належала. Щоправда, у питанні повернення церковного майна не завжди можуть знайти між собою спільну мову й священики Української православної та Української греко-католицької церков. Дуже гостро ця проблема стоїть в с. Поляни, що на Мараморощині. Тут парафія Української православної церкви, яка вже має новий храм тримає закритим, але не хоче повернути чи навіть дати дозвіл на богослужіння в старому храмі парафії греко-католиків. Причому, на переконання останніх цей храм раніше належав греко-католикам, що підтверджується й архівними документами.


Забезпечення прав українців Румунії на створення національно-культурних організацій
Другий етап національно-культурного відродження українців розпочався після падіння диктатури Чаушеску. Тоді, на початку 1990 року було створено Союз українців Румунії (СУР) — "громадську, неурядову, неконфесійну і неприбуткову організацію з повною автономією, яка розгортає свою діяльність згідно з положеннями Конституції та діючих законів Румунії, а також приписів міжнародних документів, що стосуються прав національних меншин". Членами СУРу можуть бути "особи, які визнають Статут організації і діють за досягнення цілей Союзу". Члени Союзу тричі збиралися на з'їзди — 1990, 1995 та 1998 рр. На третьому з'їзді головою СУРу було повторно обрано письменника Степана Ткачука.
З 1991 р. СУР входить до складу Світового Конгресу Українців.
Нині СУР має свої крайові союзи з центрами у мм. Лугож, Сучава, Бая Маре, Бухарест, Тульча. Хоча СУР і ставить собі за мету "захист прав осіб, що належать до української меншини, на збереження, прояв та утвердження їх етнічної, мовної, культурної та релігійної ідентичності, на розвиток національної самобутності", на жаль, він не став тією силою, яка б реально виборювала та захищала законні права української національної меншини в Румунії.
Розбіжність в оцінці ролі і місця даної громадської організації в процесі національно-культурного відродження української спільноти, деякі внутрішні суперечності та непорозуміння спричинили виникнення у 1996 р. Демократичного Союзу українців Румунії, який зараз очолює І. Семенюк. Проте, згідно з рішенням уряду Румунії про заснування, організацію та функціонування Департаменту захисту національних меншин (05.02.1997 р.), до Ради національних меншин Румунії мають право увійти лише представники організацій, що зареєстровані до 27 вересня 1992 р. Таким чином, у цьому органі представлена лише одна українська організація — Союз українців Румунії. За аналогічним принципом здійснюється й фінансова підтримка громадських організацій національних меншин з боку держави. Такий підхід має як свої переваги, так і очевидні недоліки. До перших можна віднести зменшення вірогідності створення нових, або поділ існуючих товариств національних меншин (щоправда, це далеко не завжди підтверджується на практиці). Серед недоліків такої системи — відсутність позитивної конкуренції серед організацій, що могло б підвищити ефективність їхньої діяльності. Це, зокрема, помітно й на прикладі українських товариств. Виходом з такої ситуації могла б бути підтримка державою конкретних проектів, а не окремих організацій.

3. Програма та методика соціологічного вибіркового опитування українців Румунії
Проблема. Українці Румунії — це переважно автохтонне населення, що з давніх часів проживає на цих землях. Проте інформація про стан даної громади, її чисельність, можливості та рівень збереження власної етнічної ідентичності, включаючи забезпечення національно-культурних прав, носить дещо суперечливий характер. За оцінками українських експертів, упродовж усієї історії існування українська національна меншина зазнавала і продовжує зазнавати утисків з боку офіційних органів Румунії. Про це, зокрема, свідчить порівняльний аналіз статистичних даних щодо кількості національно-культурних закладів українців у цій державі. Незважаючи на наявність у Румунії відповідних міжнародним стандартам прав національних меншин, що гарантовано законодавством, спостерігається значний дисбаланс у правовому забезпеченні української меншин в Румунії порівняно з румунською в Україні. Перевага, безумовно, на користь останньої. За інформацією державних установ України, на сьогодні в нашій країні створені необхідні умови для етнонаціонального розвитку румунської національної меншини (існує мережа освітніх закладів рідною мовою, установ культури, функціонують громадські організації, засоби масової інформації тощо). У той же час, за висновками українських експертів, українська меншина має досить обмежені можливості щодо практичної реалізації своїх прав, гарантованих законодавством Румунії. Відповідно рівень збереження етнічної ідентичності серед українців в Румунії незрівнянно нижчий, ніж серед румунів в Україні. Проте ґрунтовних досліджень, що мали б на меті виявлення реального стану забезпечення прав української меншини в Румунії досі не проводилося. Тому труднощі порівняльного аналізу становища українців в Румунії та румунів в Україні перш за все пов'язані з відсутністю неупереджених і науково обґрунтованих даних.
Принагідне слід відзначити, що підписаний у червні 1997 р. Договір про відносини добросусідства та співробітництва між Україною та Румунією містить окрему статтю щодо забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської в Україні. 1998 р. у м. Бухаресті відбулося перше засідання Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, метою якої є співробітництво у виконанні сторонами зобов'язань, передбачених статтею 13 Договору. Однак ефективність реалізації даного положення базового договору та роботи Комісії багато в чому залежить від наявності об'єктивної інформації стосовно рівня збереження українцями власної етнічної самобутності та забезпечення національно-культурних запитів, яка б сприяла розробці заходів державної етнополітики України та Румунії в галузі національних відносин, виробленню шляхів їх оптимізації.
Загальна мета. Вивчення стану, умов і можливостей збереження етнічної самобутності української національної меншини в Румунії, особливостей її етнонаціонального самовиявлення та правового забезпечення у цій державі.
Завдання дослідження:
1. Дослідити рівень етнічної ідентичності української меншини в Румунії, виявити чинники, що впливають а цей процес, (зокрема, чинники етнополітичного, культурного, релігійного та демографічного характеру), а також роль останніх у подальшому розвитку етнічної самобутності.
2. З'ясувати можливі шляхи та способи етнонаціонального самовиявлення української національної меншини в Румунії.
3. Вивчити національно-культурні запити українців Румунії та реальні умови для їх задоволення, а також можливості та шляхи взаємодії з етнічною батьківщиною.
4. Проаналізувати наявний стан реалізації прав української національної меншини та їх відповідність чинному законодавству Румунії.
5. Підготувати для відповідних міністерств і відомств, зокрема для Державного комітету України у справах національностей та міграції, а також прикордонних з Румунією обласних державних адміністрацій України пропозиції щодо шляхів реалізації національно-культурних запитів української національної меншини в Румунії, можливостей забезпечення її прав та інтересів.
Об'єкт дослідження — українська національна меншина в Румунії.
Предмет дослідження — реальний стан, можливості та шляхи збереження етнічної самобутності українців Румунії, правове забезпечення їхніх інтересів.
Гіпотези:
1. Рівень збереження етнічної ідентичності значно вищий серед українців старшого покоління, які є мешканцями сільської місцевості.
2. Представники молодшого покоління українців Румунії, хоча й зазнають посиленого асиміляційного тиску (внаслідок широкого залучення їх до різноманітних державних інституцій), однак не втрачають інтересу до етнічної інформації.
3. Рівень правового забезпечення українців у Румунії безпосередньо впливає на рівень збереження ними етнічної ідентичності.
Проведення дослідження здійснювалося у такі етапи:
1. Підготовчий етап (розробка наукової програми та інструментарію).
2. Збір емпіричних даних.
3. Комп'ютерна обробка зібраних даних.
4. Аналіз та оцінка стастистико-соціологічних матеріалів.
5. Написання аналітичного звіту.
На першому підготовчому етапі виконувалися такі роботи:
• здійснено попереднє ознайомлення з проблемами, що стосуються забезпечення національних запитів української національної меншини в Румунії;
• вивчено нормативно-правову базу із забезпечення прав національних меншин у Румунії;
• визначено мету й завдання проекту;
• розроблено програму вибіркового опитування українців Румунії;
• розроблено інструментарій опитування, українців Румунії (соціологічна анкета);
• визначено обсяг і тип вибіркової сукупності;
• визначено метод збору соціологічних даних (стандартизоване інтерв'ю, анкетування);
• здійснено тиражування дослідницького інструментарію;
• розроблено методичну схему збору соціологічних даних;
• встановлено організаційні контакти з представниками національно-культурних організацій українців Румунії та Посольством України в Румунії.
На другому етапі реалізації проекту, що передбачав збір емпіричних даних, дослідницька група виконала такі роботи:
• здійснено пошук та збір статистичної інформації про українців Румунії;
• проведено вибіркове опитування зазначеної категорії населення Румунії (720 осіб у місцях компактного проживання українців). .
Третій етап реалізації проекту, що пов'язаний з комп'ютерною обробкою одержаних даних, представлений такими видами роботи:
• розроблено схему та інструкції з шифрування і кодування зібраного масиву анкет;
• проведено шифрування і кодування зібраного масиву анкет;
• здійснено типологічну обробку відкритих питань анкети;
• здійснено комп'ютерну обробку зібраного масиву анкет;
• здійснено перевірку одержаних таблиць, статистичних розподілів відповідно до поставлених завдань з обробки даних.
На четвертому етапі реалізації проекту, що передбачав аналіз та оцінку статистико-соціологічних таблиць, а також написання аналітичного звіту, виконувалися такі роботи:
• визначено план-проспект аналітичного звіту з роботи, що передбачалася проектом;
• здійснено аналіз та оцінку зібраної статистичної інформації про українців Румунії;
• здійснено узагальнення та висновки за результатами реалізації проекту;
• написано аналітичний звіт.
Генеральна та вибіркова сукупність
Для даного опитування відбиралися респонденти, які самі ідентифікують себе з українцями, незалежно від їхньої національності за паспортом. Виходячи з того, що більша частина українського населення Румунії компактно проживає у 4-х регіонах країни, опитування проводилося на Південній Буковині (повіт Сучава), Мараморощині (повіти Марамуреш, Ботошань), у Східному Банаті (повіт Тіміш), Північній Добруджі (повіти Тульча), а також у муніципії Бухарест. Усього за допомогою анкетування та стандартизованого інтерв'ю було опитано 720 респондентів у 20 населених пунктах.
Основним об'єктом даного дослідження є селяни, оскільки більшість українського населення (83,8%) проживає саме у сільській місцевості, у містах мешкає лише 16,2% українців Румунії.
У дослідженні було застосовано багатоступеневу стратифіковану вибірку, процедура якої у загальному вигляді зводилася до того, що на основі статистичного опису одиниць на відповідному ступені здійснювалася класифікація
даних одиниць, з подальшим визначенням об'єктів репрезентації (різноманітних локальних спільнот, що включають елементи вибіркової сукупності). Застосування двоступеневого відбору дало можливість на першому ступені відібрати міські та сільські населені пункти (20), а на другому — респондентів (720 осіб).
Основу вибірки склали матеріали перепису населення Румунії 1992 року за національним, демографічним та соціально-професійним складом населення.
Відбір населених пунктів проводився за такими типологічними ознаками, як етнічний склад, чисельність населення, його розташування у тій чи іншій етнографічній зоні. Відбір здійснювався таким чином, щоб у вибірковій сукупності були представлені населені пункти різні за чисельністю та способом формування в них української присутності.
Співставлення генеральної та отриманої вибіркової сукупності за основними показниками (стать, освіта, вік, рід занять) дає підстави позитивно оцінювати репрезентативність вибіркових даних у проведеному дослідженні.
Опитування здійснювалося у двох основних формах — стандартизованого інтерв'ю та анкетування за попередньо узгодженою з румунською стороною анкетою. Опитувальник було складено відповідно до Протокольного рішення першого засідання Змішаної міжурядової комісії. В ході аналізу були використані матеріали українських товариств. 

4. Демоетносоціальні характеристики
опитаних українців Румунії
Статтевовіковий склад. У вибірковій сукупності  українців чоловіки складають 47,2%, а жінки — 52,8%. За | віком розподіл опитаних виявився таким: до 30 р. - 19,7%; 31-40 р. - 18,8%; 41-50 р. - 24,0%; 51-60 р. — 21,2%; 61 р. і більше — 16,3%.
Освіта. У ході дослідження було опитано 24,2% респондентів з початковою, 45,7% — з середньою та середньою спеціальною та 30,1% — з вищою освітою.
Рід занять. У вибірковій сукупності українців за родом занять найбільш помітно представлені фахівці (лікарі, інженери, юристи, викладачі, наукові працівники і т. п.) — 28,1%, кваліфіковані робітники — 14,0%, пенсіонери — 13,8%. Решта видів занять розподілені таким чином: службовці (бухгалтери, військовослужбовці, секретарі, чиновники і т. п.) — 11,7%, керівники — 10,4%, домогосподарки — 9,3%, студенти — 5,8%, некваліфіковані робітники — 4,5%, тимчасово безробітні — 2,4%.
Національний склад сімей. Моноетнічні сім'ї з-поміж опитаних українців складають 59,9%, змішані — 40,0%.
Місце проживання. Відповідно до існуючих чотирьох основних місць компактного проживання, українці були опитані у таких регіонах: Південна Буковина — 22,2%, Мараморощина — 43,1%, Східний Банат -25,0%, Північна Добруджа — 9,7%.
Резюме. На підставі узагальнення наведених даних можна дати таку характеристику вибіркової сукупності українців Румунії.
Більшість серед опитаних українців складають жінки. За віком респонденти представлені досить рівно. Середній вік опитаних — 45 р.
Щодо рівня освіти респондентів, то суттєвих перепадів не спостерігається, є лише незначні відсоткові переважання у тій чи іншій групі.
Серед українців Румунії поширені моноетнічні шлюби.

5. Мовна компетентність українців Румунії
Дослідження мовної компетентності українців Румунії показало, що більшість опитаних (75,3%) вважають рідною українську мову, відповідно румунську назвали — 18,9%. Не зважаючи на це, досить вільно румунською мовою володіють 92,4% респондентів. Цей відсоток є приблизно однаковим для респондентів різних вікових груп, незалежно від рівня їхньої освіти. Незначний відсоток опитаних, які зовсім не володіють румунською мовою, припадає в основному на старші вікові групи (41 — 50 р. — 2,9%; понад 60 р. — 2,6%) та респондентів, які мають початкову освіту (2,0%).
Серед респондентів, які вважають українську мову рідною, превалює відсоток тих, хто більш вільно володіє нею — 81,0% На відміну від них 15,5% — розмовляють з певними труднощами, 3,2% — можуть .порозумітися і лише 0,4% — зовсім не знають української мови. Проте порівняння рівнів знання української та румунської мов свідчить на користь останньої (53,1% опитаних вказали, що знають її краще, ніж українську).
Причому найбільший відсоток респондентів, які вважають українську мову рідною, складають представники старших вікових груп — 86,4%. Втім цей показник зберігається і серед молодих людей віком до 30 р. — 79,6%. У той же час такий чинник, як рівень освіти, практично не позначився на мовній компетентності респондентів (див. табл.5.1.)
Разом з тим, за ступенем володіння українською мовою респонденти з початковою та середньою і середньою спеціальною освітою поступаються респондентам, які мають вищу освіту (див. табл.5.2.).
Таблиця 5. 1. 
Залежність мовної компетентності від рівня освіти (%)

Рідна мова

початкова освіта

середня та середня спеціальна освіта
вища освіта

румунська
20.6
9.5
16.9
українська
76.6
82.4
77.8
інша
2.8
0.7
2.6

Таблиця 5.2.
Ступінь володіння українською мовою
в залежності від рівня освіти опитаних (%)

Ступінь володіння українською мовою

початкова освіта
середня, та середня спеціальна освіта
вища освіта
досить вільно
63.4
76.5
62.5
розмовляю з певними труднощами
27.9
25.6
10.1
можу порозумітися
6.7
8.8
8.3
зовсім не володію
1.9
3.1
5.1

Більш того, серед цих категорій опитаних найбільше людей, які розмовляють українською мовою з певними труднощами. Щоправда, серед респондентів, що мають вищу освіту, превалює частка тих, хто зовсім не володіє українською мовою (5,1%).
Аналіз впливу віку респондентів на ступінь володіння ними українською мовою показав, що представники старшого покоління краще знають її, ніж молодше покоління (83,4% порівняно з 69,7%). До того ж 8,5% опитаних молодих людей, як виявилося, зовсім нею не володіють (див. табл.5.3.)
При дослідженні впливу зазначених чинників на ступінь володіння респондентами румунською мовою з'ясувалося, що з підвищенням рівня освіти зростає і відсоток опитаних, які вільно володіють цією мовою. Наприклад, серед респондентів з початковою освітою таких 89,4%, серед респондентів з середньою та середньо спеціальною освітою — 92,5%, а вищою — 97,8%. Що стосується впливу вікового показника, то його кореляція з мовним фактором виявила однаковість у ступені володіння румунською мовою серед різних поколінь респондентів (практично 90% опитаної молоді і представників старшого покоління вказали на вільне володіння румунською мовою).

Таблиця 5.3.
Ступінь володіння українською мовою
в залежності від віку опитаних (%)

Ступінь володіння українською мовою
до 30 р.
31 -40 р.
41-50 р.
51-60 р.
понад 60 р.
досить вільно
69.7
58.4
58.5
73.2
83.4
розмовляю з певними труднощами

15.5

17.6

25.7

21.6

15.8
можу порозумітися
6.3
20.0
7.0
5.2
1.8
зовсім не володію
8.5
4.0
8.8
-
-


Втім, незалежно від освіти та віку переважна більшість респондентів (89,8%) бажає, щоб їхні діти (онуки) знали українську мову. Щоправда серед них усе ж таки більший відсоток припадає на респондентів старшого віку з початковою освітою (див. табл.5.4., 5.5.).
Разом з тим, 43,3% опитаних вказали на доцільність навчання дітей у школі і українською, і румунською мовою, а 25,4% — наголосили на необхідності викладання українською мовою всіх шкільних предметів.


Таблиця 5.4.
Розподіл відповідей респондентів на запитання
"Чи бажали б Ви, щоб Ваші діти знали українську мову" в залежності від освіти батьків (%)


початкова освіта
середня та середня спеціальна освіта

вища освіта
Так
96,2
91,5
89,1
важко відповісти
3,8
6,0
7,2
ні
-
2,5
3,6


Таблиця 5.5.

Розподіл відповідей респондентів на запитання
„Чи бажали б Ви, щоб Ваші діти знали українську мову” в залежності від віку батьків (%)


до 30 р.
31 -40 р.
41-50 р.
51-60 р.
Понад 60 р.
Так
90.1
94.4
83.2
92.2
97.3
важко відповісти
5.6
1.6
11.6
5.2
2.7
Ні
4.2
4.0
5.2
2.6
0.0

Резюме. Результати опитування показали, що, незважаючи на досить високій рівень володіння українцями румунською мовою, українська мова не втрачає для них своєї значущості. Більш того, вона становить певну цінність для представників молодшого покоління українців Румунії, допомагаючи їм опановувати етнокультурне надбання попередніх поколінь.

6. Забезпечення інформаційних запитів українців Румунії
Результати опитування показали, що задоволення інформаційних запитів українців Румунії в окремих випадках пов'язане з певними труднощами. Скажімо, на запитання стосовно можливості слухати передачі румунського радіо українською мовою позитивно відповіли 60,8% опитаних, негативно — 39,2%. А щодо можливостей дивитися передачі румунського телебачення українською мовою, то навпаки негативно відповіли 56,0% респондентів, позитивно — 42,8%. Причому, лише 30,3% опитаних влаштовує час виходу в ефір цих передач, для 25,8% — він взагалі незручний (24,8% — не змогли остаточно визначитися з цього питання).
Власне і ступінь залучення респондентів до румунських україномовних, видань досить незначний (38,0%). Як правило, українці читають видання СУРу і "Вільне слово", на жаль останнє з фінансових причин припинило своє існування.
Втім, попри зазначені факти, бажання українців Румунії знати якомога більше про події культурного життя в Україні не згасає. Навпаки, 80,4% опитаних вважають за необхідне збільшення україномовних теле- і радіопередач цього напрямку (лише на думку 8,8% респондентів достатньо того часу, що є).
Причому, як з'ясувалося у збільшенні числа теле- і радіопередач українською мовою зацікавлена також і молодь (83,1%). Не дивлячись на те, що вона зазнає посиленого асиміляційного тиску (внаслідок широкого залучення її до різноманітних державних інституцій), інтерес її до етнічної інформації не послаблюється.

Резюме. Підсумовуючи вищенаведене, можна констатувати факт збереження інтересу українців Румунії до подій культурного життя на історичній батьківщині та їхнє бажання збільшити ефірний час для висвітлення останніх румунськими україномовними засобами масової інформації. Разом з тим, враховуючи інтерес молоді до етнічної інформації, можна відзначити, що процес спадкоємності етнокультурних цінностей серед українців Румунії не переривається.
7. Зв'язок українців Румунії з Батьківщиною
Шляхи підтримання зв'язку українців Румунії з Батьківщиною передбачають можливість реалізації різноманітних колективних та індивідуальних його форм. Проте, результати опитування показали, що найбільш дійовим у здійсненні зв'язку з Україною респонденти, передусім, вважають засоби масової інформації (47,8%). У той же час інші форми зв'язку не набули помітного поширення серед опитаних. Це майже однаковою мірою стосується як участі респондентів в діяльності українських організацій в Україні (7,1%), так і їхньої участі в діяльності українських організацій в Румунії (5,6%). Щоправда, трохи активнішими виглядають індивідуальні контакти опитаних українців (18,8%), але вони суттєво не змінюють загальної, досить спрощеної схеми існуючих зв'язків.
Втім, на думку респондентів, засоби масової інформації є практично основним джерелом постачання інформації про події, що відбуваються в Україні (див. табл. 7.1.).

Таблиця 7.1.
Джерела постачання інформації про події, що відбуваються в Україні (%)

румунські засоби масової інформації
53,6
українські засоби масової інформації
17,4
повідомлення у виданнях українців Румунії
14,0
розповіді друзів, знайомих, близьких
15,0
інше
7,3
не відповіли 
1,7

Причому, як бачимо, основне навантаження припадає на румунські засоби масової інформації (на цей факт вказали 53,6%). Відповідну роль українських ЗМІ в ознайомленні з подіями життя в Україні відзначили лише 17,4%, а повідомлення у виданнях українців Румунії задовольняють інтерес 14,0% опитаних.
Більш того, 37,1% опитаних взагалі ніколи не бували в Україні. Втім і відвідування її іншими респондентами не можна віднести до категорії дуже частих, зокрема:
- Один раз за кілька років Україну відвідують —                        34,6% 
- Щорічно                                                                                           10,7%          
- Практично не бувають в Україні  —                                            10,0%
- Кілька разів на рік —                                                                      7,4% 
За даними опитування майже кожний другий респондент має родичів в Україні. Тому не дивно, що саме цей факт став вирішальним мотивом приїзду в Україну для 22,0% опитаних. 9,3% відповіли, що частіше за все вони приїздять в Україну заради відвідування закладів культурного призначення, у 8,6% респондентів це пов'язане з робочими поїздками, 4,4% — з відпусткою, 2,9% — з роботою, 2,0% — з навчанням тощо. Отже, як бачимо, з усіх відзначених респондентами причин їх приїзду до України домінуючими так чи інакше залишаються різні форми спілкування (з родичами, близькими друзями).
Резюме. 1. Аналізуючи можливості підтримання зв'язку українців Румунії з Батьківщиною можна сказати, що засоби масової інформації є чи не найголовнішою формою їх реалізації. Причому домінування у цьому плані румунських засобів масової інформації може пояснюватися, по-перше, обмеженням можливостей доступу до українських засобів інформації (внаслідок майже повної відсутності передплати на українські газети та журнали, а також неможливості з технічних причин у повному обсязі приймати інформацію через канали українського радіо та телебачення), а, по-друге, безпосередні видання Союзу українців Румунії не задовольняють достатньою мірою інформаційні запити українців щодо подій на їхній історичній батьківщині.
2. Важливу роль у підтриманні зв'язків українців з Батьківщиною відіграють міжособистісні стосунки (з родичами, близькими друзями). У той час, як інші форми зв'язку, розвиток яких так чи інакше повинна стимулювати держава, не набули достатнього поширення серед українців Румунії (скажімо такі, як освіта, робочі поїздки, культурні контакти тощо).

8. Етнічне оточення українців Румунії
Як вже відзначалося, українці Румунії проживають у більшості випадків компактними поселеннями. Серед опитаних 61,8% мають у своєму близькому оточенні переважно українців, 18,3% — українців і румунів приблизно порівну і 18,1% — представників інших національностей. Цілком природньо, що внаслідок такого розкладу, в сім'ї та серед друзів більшість опитаних спілкуються українською або українською і румунською мовами незалежно від фаху, віку, рівня освіти (див. табл. 8.1., 8.2., 8.3.).

Таблиця 8. 1. 
Залежність мови спілкування у сім'ї від віку респондентів (%)

Вік
Мова спілкування у сім’ї

румунська
українська
румунська та українська
до 30 років
14.0
27.6
10.8
31—40 років
20.7
15.5
18.4
41 — 50 років
24.7
22.5
26.2
51—60 років
30.0
14.9
28.2
понад 60 років
10.6
19.4
16.4

Таблиця 8.2. 
Залежність мови спілкування у сім'ї від роду діяльності респондентів (%)


Рід діяльності
Мова спілкування у сім'ї

румунська
українська
румунська та українська
керівник
4.0
13.9
11.8
фахівець
49.3
27.2
18.9
службовець
16.4
10.3
11.3
кваліфікований робітник
13.8
11.2
18.5
некваліфікований робітник
-

5.4
6.2
пенсіонер
7.8
13.9
21.0
студент
2.8
2.7
-
домогосподарка
5.9
11.2
10.8
тимчасово безробітний
-

4.2
1.5

Таблиця 8.3.
Залежність мови спілкування у сім'ї від рівня освіти респондентів(%)

Освіта
Мова спілкування у сім'ї

румунська
українська
румунська та українська
початкова
7.4
16.4
19.4
середня та середня спеціальна
32.9
48.2
50.0
Вища
59.7
35.4
30.6

У 53,6% респондентів трудовий (учбовий) колективи складаються в основному з українців, у 33,3% — з представників інших національностей, 8,1% вказали на майже однаковий відсоток українців і румун у колективі.
Втім, не зважаючи на переважно українське оточення на роботі, практично кожний другий опитаний спілкується на роботі румунською мовою, українською мовою — лише 18,9% респондентів (румунською та українською — 26,4%).
Резюме. Результати опитування показали, що, не дивлячись на компактність проживання українців Румунії, у більшості випадків мовою спілкування в трудових та навчальних колективах залишається румунська мова.

9. Релігійна ситуація у місцях компактного проживання українців Румунії
Поширення діяльності православної та греко-католицької конфесій у Румунії, навіть у місцях компактного проживання українців, зустрічає певний опір з боку Румунської православної церкви, а також незацікавленість румунської держави сприяти толерантній релігійній політиці щодо української меншини в цілому. Зокрема, керівництво Румунської православної церкви стримує процес відновлення богослужіння українською мовою в православних та колишніх греко-католицьких храмах в українських селах повітів Тульча і Сучава, ігноруючи відповідні запити українського населення. Проте 53,3% опитаних бажали б ведення богослужіння українською мовою, а 29,2% — українською і румунською (див. табл.9.1). Виникає серйозний внутрішній дискомфорт, коли українці, які відзначають релігійні свята за старим стилем, змушені ходити до церкви, де править священик-румун за новим стилем.
Таблиця 9.1
Мова богослужіння (%)

Мова
Якою мовою правиться
Якою мовою хотіли б, щоб правилося
українською
48,2
53,3
українською та румунською
21,0
29,2
румунською
28,8
15,3
іншою
1,3
0,7
не відповіли
0,7
1,5

Враховуючи всі вищезазначені моменти, релігійну ситуацію, що склалася в місцях компактного проживання українців Румунії, можна представити таким чином (див. табл.9.2.).
Опитування показало, що 94,3% респондентів назвали себе віруючими, зокрема, 81,3% — православними, 9,6% — греко-католиками. Крім того, 4,3% опитаних є вірними протестантських церков, а 1,9% - римо-католицької церкви. У цілому, українське населення Румунії можна назвати практикуючим віруючим, оскільки 52,0% опитаних церковну службу відвідують практично щотижня, 22,5% — Не релігійні свята, а 23,8% — час від часу.
Резюме. Як показало опитування, церква займає поважне місце в житті українців Румунії. Але, перебуваючи фактично на стадії свого становлення, українська церква Румунії, на жаль, поки що не відіграє досить помітної ролі у збереженні етнічної ідентичності.

Таблиця 9.2.
Релігійна ситуація, що склалася в місцях компактного проживання українців в Румунії

Населений пункт
Наявність церкви
Мова
 Богослужіння
Примітки
повіт Сучава
с. Марицея
румунська православна церква
румунська


с. Данила
румунська православна церква
румунська


с. Іпотешти
румунська православна церква
румунська
раніше була     українською
м. Радівці
УГКЦ Св. Марії (настоятель –
о. Волощук)
українська, румунська
парафія - 100 родин. Церква клопочеться про повернення 2 га землі, що раніше їй належали
с. Семеничі
румунська православна церква
румунська, українська та румунська мовами
планується найближчим часом почати службу

повіт Ботошань
с. Рогожешти






с. Синівці






повіт Тіміш
м. Лугож
г
УПЦ  Св. Володимира (настоятель –
 о. Альбійчук)
українська, румунська

с. Ремети Міка 
УПЦ (настоятель - о. Ковач)
українська 
служба правиться у 
римо-католицькій церкві
с. Петруасе
УПЦ


немає храму, правиться у приватному помешканні
с. Штюка
УПЦ (настоятель - о. Головчук)
українська, румунська


повіт Тульча
с. В. Дунавець
Румунська православна церква
Румунська
паралельно святкують релігійна свята за старим стилем
с. Н. Дунавець
Румунська православна церква
Румунська
паралельно святкують релігійна свята за старим стилем
с. Кришани




релігійні свята святкують за старим стилем; прохання примара відкрити Українську церкву
с. Кендешти
УПЦ
українська, румунська

Повіт Марамуреш
с. Русково
УПЦ (настоятель – о.Піцура
українська
парафія Генерального вікарія УПЦ в Румунії
с. Кривий
УПЦ
українська, румунська
не діє через те, що священик вийшов на пенсію
с. Поляни
УПЦ, УГКЦ (настоятель – о. Селевер
українська
проблема передачі храму від УПЦ до УГКЦ
к. Бістра
УПЦ
українська, румунська

с.Валя Вишеу
УПЦ
українська, румунська

с. Рона де Сус
УПЦ, УГКЦ 
українська
будується жіночий православний монастир
с. Кречунів
УПЦ 
українська, румунська

м.Сігету-Мармацієй
УПЦ, УГКЦ 
українська, румунська
Генеральний вікаріат УГКЦ
с. Ремети
УПЦ 
українська, румунська


10. Матеріальний стан українців Румунії
У ході опитування були зафіксовані певні відмінності що мають місце у сфері матеріального забезпечення українців Румунії. Як з'ясувалось прибуток на одного члена сім'ї складає:
до 150.000 (леїв)
15.4%
150.000 - 500.000  
27.7%
500.000 -1000.000
35.5%
1000.000 -2000.000  
18.5%
понад 2000.000
2.9%

Отримані дані дають підстави говорити як про дуже низький рівень прибутку на одного члена сім'ї серед опитаних (до 150 тис. леїв), так і досить високий (понад 2 млн. леїв). Щоправда, останній не є превалюючим (а навпаки — вельми незначним) в оцінках респондентів (2,9%). Більшість опитаних (35,5%) вказують на частку прибутку в межах 500 тисяч — 1 млн. Втім в оцінках іншої частини респондентів спостерігається тяжіння від зазначеного середнього рівня прибутку до його зниження більшою мірою, ніж до зростання (27,7% — від 150 тис. до 500 тис. леїв і 18,5% — від 1 млн. до 2 млн. леїв). Причому, якщо прослідкувати рівень прибутку на одного члена сім'ї в залежності від роду занять респондентів, то не можна не помітити, що вони дуже тісно корелюють між собою (див.табл.10.1.)
Таблиця 10.1.
Залежність рівня прибутку на одного члена сім'ї від роду занять респондентів(%)
Прибуток на одного члена сім’ї
керівник
фахівець
службовець
кваліфікований робітник
некваліфікований робітник
пенсіонер
Студент
домогосподарка
До 150.000
16.9
12.3
8.3
22.1
25.0
26.4
-
13.2
150.000 - 500.000 
13.6
6.8
31.7
34.9
75.0
37.7
-
63.2
500.000 -1000.000
28.8
53.1
36.7
29.1
-
30.2
-
15.8
1000.000 -2000.000  
25.4
25.9
23.3
10.5
-
5.7
100.0
7.9
понад 2000.000
15.3
1.9
-
3.5
-
-
-
-

Причому у керівників і фахівців рівень прибутку сягає середньої позначки і вище. У службовців і кваліфікованих робітників він має тенденцію до зниження, помітно закріплюючись на другій позиції (від 150 тис. до 500 тис. леїв) у кваліфікованих робітників, домогосподарок і пенсіонерів.
Не менш тісна залежність простежується також між рівнем прибутку і рівнем освіти респондентів. З підвищенням останнього починає зростати і рівень прибутку на одного члена сім’ї респондента (див.табл.10.2.)
Таблиця 10.2. 
Залежність рівня прибутку
на одного члена сім'ї від рівня освіти респондентів(%)

Прибуток на одного члена сім’ї
Початкова освіта
Спеціальна освіта
Вища освіта
до 150.000
18.0
17.4
10.0
150.000 - 500.000 
70.5
29.5
14.2
500.000 -1000.000
11.5
37.1
42.0
1000.000 -2000.000  
-
14.7
28.3
понад 2000.000
-
1.3
5.5

Якщо респонденти з початковою освітою оцінюють свій рівень прибутку десь у межах 150 тис. — 500 тис. леїв, то при наявності середньої та середньої спеціальної освіти цей показник починає зменшуватися, виходячи з зазначеного середнього рівня прибутку. Ще помітнішою ця тенденція є серед респондентів з вищою освітою.
Втім, не дивлячись на існуючий розподіл реальних прибутків респондентів, проблема матеріального забезпечення залишається для них надзвичайно актуальною. Якщо проранжувати відповіді опитаних стосовно важливості проблем, що постають сьогодні перед ними, то виявляється така картина:
Матеріально-фінансові проблеми ......... 60,6%
Турбота за майбутнє дітей (онуків) ...... 14,6
Працевлаштування ....................................8,3
Здоров'я ...................................................... 7,9
Житло ......................................................... 7,3
Відновлення греко-католицьких храмів...5,1 
Невпевненість у майбутньому ................. 1,8
Інше ............................................................ 1,8
  Домінування у загальному розподілі проблем матеріально-фінансової спрямованості може певною мірою пояснюватися тим, що кінець-кінцем на них безпосередньо або опосередковано замикаються усі інші життєві проблеми.
Резюме. За результатами опитування було виявлено досить помітний перепад у розподілі прибутку на одного члена сім'ї серед українців Румунії. Причому, як свідчить виявлена значущість тих чи інших проблем, що постають перед респондентами (враховуючи домінування матеріально-фінансових проблем), навіть вказаний ними самий високий рівень прибутку нездатний повною мірою задовольнити весь комплекс існуючих життєвих потреб.

ВИСНОВКИ
     Опитування вибіркової сукупності українців Румунії дозволяє зробити такі висновки:
1. Існуюча правова база Румунії для забезпечення прав національних меншин реалізується не повною мірою. Це пояснюється тим, що декларовані Урядом права національних меншин насправді не знаходять свого безпосереднього втілення на практиці. Вони, на думку представників української спільноти Румунії, як правило, гальмуються на рівні місцевої влади.
2. Більш активна діяльність українських національно-культурних організацій у Румунії підвищувала б можливість реалізації прав української національної меншини в усіх сферах її життя.
3. Результати опитування виявили досить помітний перепад в розподілі прибутку на одного члена сім'ї українців Румунії. Причому, як свідчить виявлена значущість тих чи інших проблем, що постають перед респондентами, навіть вказаний ними самий високий рівень прибутку нездатний повною мірою задовольнити весь комплекс існуючих життєвих потреб.  
4. За даними опитування, інтерес українців Румунії до подій культурного життя на історичній батьківщині посилюється їхнім бажанням збільшити ефірний час для висвітлення останніх румунськими україномовними засобами масової інформації. При цьому, не можна не відзначити, що збереження інтересу молоді до етнічної інформації, може бути свідченням безперервності процесу спадкоємності етнокультурних цінностей серед українців Румунії.
5. Результати опитування показали, що, незважаючи на досить високий рівень володіння українцями румунською мовою, українська мова не втратила для них своєї значущості. Більш того, вона становить певну цінність і для представників молодшого покоління українців Румунії, допомагаючи їм в опановуванні етнокультурного надбання попередніх поколінь.
6. Результати опитування засвідчують, що, не дивлячись на компактність проживання українців Румунії основною мовою спілкування в трудових та навчальних колективах для них залишається румунська мова.
7. За результатами проведеного опитування та на думку представників української спільноти в Румунії, забезпечення їхніх освітніх запитів натрапляє на суттєві труднощі внаслідок недостатньої кількості шкіл з українською мовою викладання, слабкості матеріально-технічного забезпечення існуючих шкіл (нестача підручників, відсутність методичних розробок з навчання української мови, засобів ілюстративно-демонстраційного матеріалу для здійснення повноцінного навчального процесу тощо), а також невиправдано мале погодинне викладання української мови, яке за своєю кількістю (водночас і якістю) не задовольняє відповідні потреби українців Румунії.
8. Аналіз даних опитування стосовно шляхів підтримання зв'язку українців Румунії з Батьківщиною показав, що засоби масової інформації є чи не найголовнішою формою їх здійснення. Причому домінування у цьому плані румунських засобів масової інформації може пояснюватися, по-перше, обмеженням доступу до українських засобів інформації (внаслідок майже повної відсутності передплати на українські газети та журнали і неможливістю з технічних причин у повному обсязі приймати інформацію через канали українського радіо та телебачення), а, по-друге, тим, що безпосередні видання Союзу українців Румунії не задовольняють достатньою мірою інформаційні запити українців щодо подій, які відбуваються на їхній історичній батьківщині.  
9. Як виявилося в ході опитування, основною формою підтримання зв'язку українців з Батьківщиною є міжособистісні стосунки (з родичами та близькими друзями). У той же час зв’язки, розвиток яких так чи інакше повинна стимулювати держава, не набули достатнього поширення серед українців Румунії (скажімо такі, як освіта, робочі поїздки, культурні контакти тощо). 
10. Опитування українців Румунії показало, що церква як релігійно-суспільна інституція займає поважне місце в їхньому житті. При цьому українська церква Румунії, фактично, перебуваючи на стадії свого становлення, за відсутності продуктивної діяльності громадських організацій намагається перебирати на себе функцію збереження української самобутності. Насамперед, це стосується збереження української мови.

Особливості етнокультурного самовиявлення та проблеми української діаспори в Росії

З послабленням державного тиску на суспільне життя наприкінці 1980-их років, склалися необхідні передумови для зростання національної самосвідомості українців, насамперед в самій Україні, а пізніше й за її межами. 
Українські громадські об’єднання починають активно створюватися по всій території Російської Федерації. Якщо на середину 1992 р. їх було лише 28, то  наприкінці  1993 р. - вже близько 40. На початок 1995 р. у 40 республіках, краях і областях Російської Федерації діяли 74 українські громадські об’єднання, 32 з яких (у 26 регіонах) були зареєстровані у встановленому законодавством РФ порядку. Решта проводили громадську діяльність без її офіційного оформлення. Найбільше об’єднань було створено у м. Москві - 6, по 2 і більше - в Республіках Комі та Саха (Якутія), Краснодарському, Красноярському та Приморському краях, Магаданській, Мурманській, Новосибірські, Сахалінській і Тюменській областях, м. Санкт-Петербурзі. Нині в Російській Федерації їх налічується понад 90. 
Із загальної кількості об’єднань  16 – це релігійні громади Української Греко-католицької Церкви в Москві, Прокоп’євську та Новокузнецьку Кемеровської області, а також Української православної церкви Київського патріархату в мм. Ногінську й Москві, Курській, Білгородській, Амурській областях та Хабаровському краї; одне - молодіжне (Український молодіжний клуб у Москві); одне - жіноче (Союз українок Башкортостану “Берегиня”); сім - профільних (Спілка аматорів української музики, Українська народна хорова капела, Театр української музики “Чуєш брате мій...”, Український національний освітній центр, Український історичний клуб та секція українських філателістів у Москві й Башкирська крайова спілка професійних вчителів); 79 - національно-культурні організації з широким колом діяльності. 
Закономірним етапом процесу національної самоорганізації стало проведення у травні 1992 р. за ініціативою 11 українських товариств Росії (Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостана “Кобзар”, Український молодіжний клуб у Москві, Українське громадсько-культурне об’єднання ім. Тараса Шевченка (Санкт-Петербург), Уральська регіональна асоціація українців (Свердловська обл.), Українське земляцтво на північному сході Росії “Славутич-Колима” (Магаданська обл.), Український культурний центр (Омська обл.), Товариство української мови ім. Т.Г.Шевченка “Громада” (Новосибірськ), Іркутське товариство української культури ім. Т.Г.Шевченка “Клекіт” (Іркутська обл.), Славянська асоціація “Зов” (Республіка Калмикія-Хальмг Тангч), Об’єднання українців Москви, Нижегородське товариство української культури (Нижегородська обл.)) установчої конференції Об’єднання українців Росії (ОУР). Пізніше ще 26 товариств виявили бажання приєднатися до ОУР. В 16 республіках, краях і областях Росії були створені його регіональні відділення. 
Остаточне організаційне оформлення ОУР, головою якого став відомий журналіст та громадський діяч О. Руденко-Десняк, відбулося на І Конгресі українців Російської Федерації у жовтні 1993 р. В роботі Конгресу взяли участь делегати від 50-ти українських об’єднань Російської Федерації. Реєстрація статуту ОУР згідно з чинним законодавством РФ відбулась у березні 1994 р. Від початку своєї діяльності Об’єднання намагається консолідувати зусилля українських громад Росії та координувати їхню діяльність, налагодити співпрацю з державними органами РФ. Так, за участю керівництва ОУР було підготовлено чотири варіанти закону, який отримав назву “Про національно-культурну автономію”. Керівництво ОУР брало активну участь у роботі Громадської палати при Президентові РФ, зокрема, її комісії з прав людини. Визнанням авторитету ОУР з боку інших національних громад Росії стало обрання О. Руденка-Десняка у 1995 р. головою Конгресу національних громад Росії (КНОР). 
Другий Конгрес українців Російської Федерації, що відбувся в жовтні 1997 р., проголосив створення національно-культурної автономії українців у цій державі. 19-20 êâ³òíÿ 2002 ð. â ïðèì³ùåíí³ Êóëüòóðíîãî öåíòðó Óêðà¿íè â Ìîñêâ³ â³äáóâñÿ III Êîíãðåñ óêðà¿íö³â Ðîñ³¿. Ôàêòè÷íî öå áóëî ç³áðàííÿ äâîõ ñòðóêòóð: çàãàëüíîðîñ³éñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ „Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íö³â Ðîñ³¿” (ïîíàä 30 îñåðåäê³â) òà ôåäåðàëüíî¿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî¿ àâòîíîì³¿ „Óêðà¿íö³ Ðîñ³¿” (16 îðãàí³çàö³é). Êîíãðåñ ïðèéíÿâ Ðåçîëþö³þ; Çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóò³íà, óðÿäó Ðîñ³¿ òà ðîñ³éñüêîãî ïàðëàìåíòó; Çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Ä. Êó÷ìè, óðÿäó Óêðà¿íè òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ãîëîâîþ ÎÓÐ òà ÍÊÀ „Óêðà¿íö³ Ðîñ³¿” ïåðåîáðàíî Î. Ðóäåíêà-Äåñíÿêà. 

 
Сьогодні Об’єднання українців Росії поширює свою діяльність на всю територію РФ, 7 об’єднань - на територію окремих республік у складі Російської Федерації, 6 - країв, 28 - областей, міста Москву і Санкт-Петербург, 34 є міськими, 2 - селищними.
На відміну від російських організацій в Україні, діяльність яких характеризується значним рівнем політизації, українські товариства в Російській Федерації - неполітичні об’єднання з яскраво вираженими культурологічними та економічними устремліннями. Серед напрямків їх діяльності - взаємодія з органами державної влади та громадськими об’єднаннями України і Російської Федерації; сприяння збереженню й розвиткові української культури, мови та освіти; видання і розповсюдження української преси та літератури, розвиток бібліотечної справи; захист інтересів та надання допомоги українцям, зокрема тим, хто хоче переселитися в Україну, турбота про репресованих радянським режимом та інші. 
Особливою активністю українських організацій позначилися 1992-1993 роки. Саме в цей період найбільш інтенсивно створювалися та розвивалися організаційні структури, проводилися масові заходи, налагоджувалися контакти між організаціями та з історичною батьківщиною. Проте в наступні роки відбувся деякий спад в діяльності українських об’єднань східної діаспори загалом і в Росії зокрема. До об’єктивних причин зниження активності українських громад порівняно з 1992-1993 рр. можна віднести як складне соціально-економічне становище в країні перебування, що змушувало більше часу витрачати на основну роботу (переважна більшість українських активістів працюють в організаціях на громадських засадах), так і переїзд багатьох діаспорних діячів в Україну. Безумовно, відіграло негативну роль й погіршення в останні роки економічного становища в Україні. Все це помітно впливає на громадську активність російського українства та, певною мірою, ускладнює реалізацію його потенційних можливостей на шляху етнічного відродження.
Водночас спостерігається тенденція більш ефективної діяльності українських громад в національних автономіях РФ, зокрема таких, як Республіки Башкортостан, Саха (Якутія), Комі, Карелія порівняно з іншими регіонами проживання українців в Росії. Це можна пояснити, з одного боку авторитетом керівників громад, які, як правило, працюють в органах державної влади, а з другого - дещо відмінною від позиції федерального уряду політикою регіональних владних структур стосовно задоволення національно-культурних потреб українців. Тому окремі українські організації (Республіка Башкортостан, Республіка Саха (Якутія), Тюменська та Челябінська  області) мають змогу ініціювати укладення угод про співробітництво їх регіонів з Україною, створювати регіональні програми розвитку української культури і освіти, проводити такі культурно-мистецькі заходи, як дні української культури та фестивалі, курси вчителів-україністів тощо.
Іншою особливістю українських громад у різних регіонах Росії є неоднорідність їх соціальної структури. Так, наприклад, у складі національних товариств міст Москви, Санкт-Петербургу, Волгограду, Новосибірська, Томська, Владивостока переважає інтелігенція, глибоко зацікавлена питаннями розвитку національної культури, звичаїв та традицій українського народу, тоді як українські громади Сибіру, Уралу та Далекого Сходу переважно об’єднують у своїх лавах робітників, частково ділових людей, які у своїй діяльності надають перевагу економічним зв’язкам та вирішенню відповідних проблем.
Відсутність законодавства у сфері забезпечення прав національних меншин була характерною для Росії всіх часів. Лише нещодавно з прийняттям “Концепции Государственной национальной политики Российской Федерации” та Закону “О национально-культурной автономии” почалося створення відповідної правової бази. До останнього часу практично єдиним документом у вказаній сфері була Конституція РФ, декларативні положення якої не були наповнені реальним змістом. Нині ця правова база складається з:
*	 Конституції Російської Федерації 1993 р., яка проголошує право кожного “користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування, виховання, навчання і творчості” (ст.26), “вільно шукати, отримувати, передавати, виробляти і поширювати інформацію” (ст.29), гарантує право “на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку” (ст.68), а також - “рівність прав і свобод незалежно від ... національності, мови, походження” (ст.19).
*	 Закону “Про мови народів РРФСР” (25 жовтня 1991 р.), яким передбачено створення системи закладів виховання та освіти мовами народів РРФСР (ст.2), розробку державних програм збереження та розвитку мов народів РРФСР, сприяння видавництву літератури, фінансування наукових досліджень, створення умов для використання мов в засобах масової інформації та ін. (ст.7). 
*	 Закону РФ “Про освіту”, де зазначається, що “право громадян на отримання освіти рідною мовою забезпечується створенням необхідної кількості відповідних освітніх закладів, класів та груп, а також умов для їх функціонування” (п.2 ст.6). 
*	 “Концепції державної національної політики Російської Федерації” (затверджена Указом Президента РФ 15 червня 1996 р.). Як зазначається в преамбулі цей документ є “системою сучасних поглядів, принципів та пріоритетів діяльності органів державної влади РФ у сфері національних відносин. Концепція враховує необхідність забезпечення єдності і цілісності Росії в нових історичних умовах розвитку російської державності, узгодження загальнодержавних інтересів та інтересів всіх народів, що її населяють, налагодження їх всебічного співробітництва, розвитку національних мов і культур”. Концепція складається з преамбули та семи розділів. У першому розділі дається опис сучасного стану національних відносин в Росії. Зокрема, констатується, що “на розвиток міжнаціональних відносин суттєво впливає спадщина минулого. Тяжкий удар по всіх народах країни, включно з російським, було нанесено тоталітарною системою, масовими депортаціями та репресіями, руйнуванням багатьох національних культурних цінностей. Поряд з досягненнями в розвитку і співробітництві народів, що мали місце в радянський період, провадився курс на уніфікацію, яким було закладено основу сучасних протиріч”. Головними проблемами, що вимагають вирішення, визначено такі: розвиток федеративних відносин, що забезпечують гармонійне поєднання самостійності суб’єктів РФ та цілісності Російської держави; розвиток національних культур та мов народів РФ, зміцнення духовної спільності росіян; забезпечення політичної та правової захищеності малочисельних народів та національних меншин; досягнення і підтримка стабільності, тривкого міжнаціонального миру і згоди на Північному Кавказі; підтримка співвітчизників у державах СНД та державах Балтії.
У другому розділі дано перелік основних принципів державної національної політики, серед яких: рівність прав і свобод людини і громадянина та заборона будь-яких форм обмеження прав громадян за ознаками раси, національності, мови і т.д.; сприяння розвитку національних культур та мов народів Російської Федерації.
У третьому розділі сформульовано основну мету державної національної політики Російської Федерації – “забезпечення умов для повноправного соціального і національно-культурного розвитку всіх народів Росії”, та окреслено коло основних завдань державної національної політики. Серед них, зокрема, такі: створення правової бази для регулювання федеративних і національних відносин; забезпечення правових, організаційних і матеріальних умов, що сприяють обліку і задоволенню національно-культурних інтересів народів; поширення знань про історію та культуру народів, які населяють РФ; зміцнення та вдосконалення національної загальноосвітньої школи як інструменту збереження культури та мови кожного народу поряд з вихованням поваги до культури, історії, мови інших народів Росії, світових культурних цінностей. Разом з тим державну національну політику спрямовано на досягнення таких завдань, як “сприяння процесу реінтеграції на новій основі держав – колишніх республік СРСР в політичній, економічній та духовній сферах”.
Четвертий розділ “Концепції державної національної політики Російської Федерації” присвячено механізму удосконалення федеративних стосунків, у п’ятому – розглядається поняття національно-культурної автономії, яка є “важливим засобом виявлення і задоволення етнокультурних запитів громадян, досягнення міжнаціональної стабільності, попередження конфліктів на національному ґрунті”.
В шостому розділі даються основні напрямки державної національної політики, проголошується програмно-цільовий підхід до вирішення поставлених завдань, при цьому зазначається, що сформульовані на федеральному рівні основні положення мають служити базою для детальної розробки програм та заходів, які здійснюватимуться суб’єктами федерації. Серед основних напрямків, зокрема, такі:
-	“забезпечити… розвиток та розширення сфери застосування національних мов, утвердження принципів культурного плюралізму, двомовності та багатомовності за інтегруючої ролі російської мови”;
-	“організувати на радіо та телебаченні випуск програм мовами народів РФ”;
-	“надавати підтримку діаспорам у задоволенні національно-культурних запитів на підставі договорів між суб’єктами РФ та через розширення зв’язків з національно-культурними об’єднаннями”;
Сьомий розділ присвячено механізму реалізації державної національної політики, де зазначено, що вона здійснюється “шляхом… розробки та виконання державних програм та підтримки громадських ініціатив у досягненні мети національної політики, а також налагодження плідного діалогу між органами державної влади і національними спільнотами”. Для цього пропонується створити Асамблею народів Росії для налагодження діалогу між органами державної влади і національними спільнотами, її участі у процесі законотворення, здійснення миротворчої діяльності; створити при Президенті Росії постійно діючу Комісію з проблем федералізму і національної політики за участю представників республік і автономних утворень; рекомендувати створення при органах виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації структур (комітетів, міністерств, відділів і секторів в апараті адміністрацій), що займаються питаннями розвитку федералізму, місцевого самоврядування і міжнаціональних відносин.
·	Федерального Закону РФ “Про національно-культурну автономію”  (червень 1996 р.), який “визначає правові основи національно-культурної автономії в Російській Федерації, створює правові умови взаємодії держави та суспільства для захисту національних інтересів громадян Російської Федерації в процесі вибору ними шляхів та форм свого національно-культурного розвитку” (преамбула). Закон складається з шести розділів (загальні положення; система національно-культурної автономії; порядок створення та реєстрації національно-культурної автономії; забезпечення права на збереження, розвиток і використання національної (рідної) мови; забезпечення права на збереження і розвиток національної культури; фінансово-економічна основа національно-культурної автономії; заключні положення), 21 статті.
Ст. 1 закону визначає, що “національно-культурна автономія в Російській Федерації – це форма національно-культурного самовизначення, що є громадським об'єднанням громадян РФ, які відносять себе до певної етнічної спільноти, на основі їхньої добровільної самоорганізації з метою самостійного вирішення питань збереження самобутності, розвитку мови, освіти, національної культури”.
У двох перших розділах закону визначено принципи (ст. 2), правовий статус (ст. 3), права (ст. 4), організаційні основи національно-культурної автономії (ст. 5), порядок її утворення, реєстрації, реорганізації та ліквідації (ст. 6), форми представництва національно-культурних автономій як консультативних рад при Уряді РФ (при органах виконавчої влади суб’єктів федерації та органах місцевого самоврядування), окреслено їхні функції (ст. 7), серед яких:
-	представництво та захист в органах державної влади РФ культурних та етнічних спільнот;
-	участь у підготовці федеральних програм в галузі збереження національних мов та національних культур, а також у підготовці інших рішень, які торкаються законних прав та інтересів етнічних спільнот;
-	консультування Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади з національних проблем.
Розділи III та IV містять норми забезпечення прав на збереження, розвиток та використання національної (рідної) мови та культури. Вони, зокрема, передбачають наступне. Органи державної влади РФ та суб’єктів РФ “надають фінансову, організаційну та іншу підтримку національно-культурним автономіям у розробці та реалізації державних програм в галузі збереження та розвитку національних мов”; сприяють їм у виданні книг, друкованих органів, створенні засобів масової інформації національними мовами, у обміні теле- і радіопрограмами, аудіо- та відеоматеріалами, друкованою продукцією, що виходить національними мовами між суб’єктами Російської Федерації, а також між Росією та іноземними державами (ст. 9). З метою забезпечення права “отримання основної загальної освіти національною (рідною) мовою” (ст. 10) національно-культурні автономії, серед іншого, можуть:
-	утворювати недержавні дошкільні установи, освітні установи (загальноосвітні; початкової, середньої та вищої професійної освіти) з викладанням національною мовою;
-	розробляти навчальні програми, видавати підручники, методичні посібники, іншу навчальну літературу; брати участь у розробці державних освітніх стандартів, а також програм освітніх закладів;
-	вносити до федеральних та місцевих органів пропозиції про створення у державних, муніципальних освітніх закладах класів, навчальних груп з викладанням національною мовою або державних чи муніципальних освітніх закладів з викладанням російською мовою та поглибленим вивченням національної мови, історії та культури;
-	створювати недержавні установи національної культури: театри, культурні центри, музеї, бібліотеки і т.п.; організовувати  творчі спілки, колективи професійного та самодіяльного мистецтва; проводити фестивалі, конкурси, виставки, інші заходи; засновувати організації, що займаються мистецькими народними промислами; укладати договори з неурядовими організаціями, що знаходяться за межами РФ, щодо культурного обміну, збереження та розвитку національної культури тощо (ст.ст. 11, 13).
Відповідно до ст.ст. 12 та 14 закону, федеральні та місцеві органи виконавчої влади повинні забезпечувати створення вищезазначених навчальних закладів з національною мовою викладання; сприяти розробці учбових програм, підручників, методичних посібників; організовувати за рекомендацією національно-культурних автономій підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів та ін.; враховувати при розробці федеральних та регіональних програм національно-культурного розвитку пропозиції національно-культурних автономій; спрямовувати діяльність державних та муніципальних установ культури на задоволення національно-культурних запитів; організовувати в системі державних та муніципальних архівів відповідні підрозділи, присвячені культурі, історії, громадській діяльності громадян Російської Федерації, які відносять себе до певних етнічних спільнот.
Ст. 15 закону визначає право національно-культурних автономій на висвітлення їхньої діяльності у засобах масової інформації, для чого, зокрема, передбачено надання ефірного часу в державних аудіовізуальних засобах масової інформації, підтримку органами державної та місцевої виконавчої влади створення національно-культурними автономіями недержавних ЗМІ, надання їм фінансової допомоги.
Розділ V регламентує фінансово-економічну основу національно-культурної автономії таким чином:
-	фінансування діяльності національно-культурних автономій здійснюється коштом самих національно-культурних автономій, їхніх установ та організацій, приватних осіб, а також федерального та місцевих бюджетів (ст. 16);
-	національно-культурні автономії мають право власності відповідно до законодавства Російської Федерації (ст. 17); федеральні та місцеві органи влади можуть передавати національно-культурним автономіям у власність або оренду державне та муніципальне майно та приміщення. При цьому розмір орендної плати визначається у порядку, встановленому для некомерційних установ освіти та культури (ст. 18).
В ряду міжнародно-правових актів, покликаних сприяти забезпеченню прав української національної спільноти в Росії крім ратифікованої Росією Рамкової Конвенції по захисту національних меншин (Україною Конвенція ратифікована в грудні 1998 р.) варто назвати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (підписаний 31 травня 1997 р.). У ньому, зокрема, ідеться про те, що “Сторони сприятимуть створенню рівних можливостей і умов для вивчення української мови в Російській Федерації та російської мови в Україні, підготовки педагогічних кадрів для викладання на цих мовах у освітніх закладах і надаватимуть з цією метою рівноцінну державну підтримку” (ст. 12). Проте ратифікація Договору протягом довгого часу свідомо гальмувалася російською стороною. Саме порушення прав і свобод росіян, що буцімто мають місце у нашій державі, в першу чергу виокремлювалися Держдумою РФ як такі, що перешкоджають ратифікації. Зокрема, в ході тривалого процесу підготовки лише в 1998 р. було проведено два парламентських слухання  із зазначених питань. Привертає увагу, що у матеріалах до слухань, надісланих міністерствами та відомствами РФ, думськими комітетами, науковими, аналітичними центрами Російської Федерації, оцінка ситуації щодо задоволення прав і свобод росіян в Україні була виключно негативною. 
Серед інших документів назвемо Угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки та освіти (підписана 26 липня 1995 р.) та Угоду про співробітництво між Державним комітетом України у справах національностей та міграції і Міністерством Російської Федерації у справах національностей та федеративних відносин (підписана 24 жовтня 1997 р.). 
Попри певні недоліки цих документів, вони закладають нормативну базу та створюють механізми задоволення культурно-освітніх та інформаційних потреб українців, зокрема, через діалог державних органів всіх рівнів з національно-культурними організаціями. Закон РФ “Про національно-культурну автономію” та “Концепція державної національної політики Російської Федерації” відображають нові підходи у національній політиці Росії: перенесення акценту з національно-територіального принципу організації громадського життя національностей на принцип екстериторіальної національно-культурної автономії, коли на доповнення до існуючої системи національно-територіального устрою всі національні меншини РФ мають отримати нові можливості для збереження своїх мов, культур, національної самобутності, незалежно від характеру розселення. Новими також є програмно-цільовий та регіональний підходи до здійснення національної політики. Яскравим прикладом таких підходів є державна програма роботи з німецькою меншиною. Разом з тим, поява згаданих елементів законодавчої бази в сфері забезпечення прав національних меншин, діяльність державних, громадських та наукових інституцій країни перебування, на жаль, як свідчить практика, не вирішують проблем забезпечення культурно-освітніх та інформаційних потреб українського населення. Адже крім прийняття правових актів, необхідні ще й конкретні організаційні кроки до створення відповідних умов для реалізації проголошених прав, у тому числі виконання спеціальних заходів і програм у галузі освіти, підтримки культури. При цьому важливо використати досвід 1920-их – початку 1930-их рр., коли на території Росії за сприяння держави функціонувала мережа українських культурно-освітніх та інформаційних закладів. Нині ж українці, які становлять найчисельнішу етнонаціональну групу в РФ після росіян і татар, роблять помітний внесок в соціально-економічний та культурний розвиток держави проживання, фактично не мають підтримуваної цією державою системи українського шкільництва, культурно-освітніх закладів (театри, музеї і т. ін.), преси, радіо та телебачення рідною мовою - всього того, чим широко і вільно користуються в Україні росіяни. Поодинокі приклади створення українських класів та підтримка недільних шкіл (Тюменська та Волгоградська області, Республіка Башкортостан), сприяння діяльності культурних центрів (Москва, Сочі, Омськ), надання допомоги у випуску української газети (Уфа), є лише винятками з правил і не вирішують проблеми в цілому. Фактично реалізація законодавства, як слушно зауважив голова Об’єднання українців у Росії О. Руденко-Десняк, залежить від доброї волі місцевого чиновництва. Основна робота, спрямована на підтримку та розвиток української культури і освіти здійснюється шляхом “самообслуговування” силами самих українських товариств, які і в таких умовах не завжди знаходять підтримку місцевих органів влади.
Для розуміння суті сьогоднішньої реальної, а не декларованої державної національної політики Росії варто простежити історію розробки та прийняття закону Російської Федерації “Про національно-культурну автономію”. Законопроект готувався у Міннаці РФ за активної участі керівництва ОУР протягом 1994-1995 рр. Перший варіант законопроекту було подано на розгляд Уряду РФ на початку 1995 р., а наприкінці травня повернуто Міннацу РФ на доопрацювання. Другий варіант 9 жовтня 1995 р. від імені Уряду РФ було внесено на розгляд Державної Думи. 22 жовтня 1995 р. закон було прийнято у першому читанні, після чого доопрацьовано в Комітеті Державної Думи у справах національностей і остаточно прийнято 22 травня 1996 р. Рада Федерації схвалила закон 5 червня 1996 р. і 17 червня 1996 р. його підписав Президент РФ. 
При порівнянні тексту прийнятого закону з текстами першого та другого варіантів законопроекту можна помітити таке. Попри зовнішнє збереження структури документу: однакову кількість розділів – шість (п’ять з яких зберегли майже однакові назви) і незначне скорочення кількості статей (з 23 до 21) у процесі доопрацювання законопроект зазнав ґрунтовної змістовної переробки. Так, з 80 положень першого варіанту законопроекту вилучено 44, змінено зміст 30 і лише 6 залишено без суттєвих змін. Остаточний текст закону містить 102 положення, тобто до запозичених із законопроекту 36 положень додано ще 66. Один із розробників законопроекту, голова ОУР О. Руденко-Десняк так охарактеризував зміни, що відбулися на етапі проходження законопроекту через Уряд РФ: “з нього старанно вирізувалося все, що свідчило би про відповідальність держави перед народами, що живуть в Російській Федерації”. З тексту вилучено, зокрема, такі положення: перелік індивідуальних (ст. 5) та колективних (ст. 6) прав громадян, що випливають з права на національно-культурну автономію; державні гарантії права на національно-культурну автономію (ст. 8); право на здійснення прямої (безпосередньої) національно-культурної автономії (ст. 11); право національно-культурних об’єднань на участь у виборчих кампаніях (ч. 4 ст. 12); право громадян на офіційне використання мов, що не мають статусу державних та обов’язків державних чиновників, що випливають з нього (чч. 1-6 ст. 14); право на вибір мови виховання та навчання (чч.1-4 ст. 15); обов’язок органів виконавчої влади забезпечити рівні можливості представникам релігійних меншин (п. “ж” чч. 1-2 ст. 18); право народів і національних меншин на спеціальні державні заходи у разі реальної загрози їхнього зникнення або втрати самобутності (ч.2 ст 19). 
Законопроектом передбачалися такі державні гарантії права на національно-культурну автономію (ст. 8):
“1. Російська Федерація охороняє та заохочує на своїй території культурну самобутність народів, національних та етнічних груп, національних меншин, створює умови для розвитку їхньої самобутності.
1.	В Російській Федерації забороняється діяльність, метою або наслідком якої є примусова асиміляція меншин, а також діяльність, спрямована на штучну зміну демографічної ситуації в національній (етнічній) спільноті і національного (етнічного) складу населення певних територій.
2.	Не допускається втручання державних органів та органів місцевого самоврядування в діяльність національно-культурної автономії, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.
3.	Громадяни Російської Федерації, які реалізують право на національно-культурну автономію у будь-яких її формах, в разі порушення їхніх прав можуть звертатися також до міжнародних організацій, що захищають права і свободи людини.”
Замість цього текст закону містить таке положення (ч. 1 ст. 3.): “Утворення та діяльність національно-культурної автономії регулюються цим Федеральним законом, іншими федеральними законами, що приймаються у відповідності до нього, відповідними положеннями конституцій (статутів), законами та іншими нормативними актами суб’єктів Російської Федерації, а також загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права і міжнародними договорами Російської Федерації в галузі забезпечення прав людини та громадянина.”
Після доопрацювання законопроекту в Державній Думі з його тексту були вилучено також перелік суб’єктів права на національно-культурну автономію (ч.1 ст. 4 першого варіанту та чч. 2-4 другого варіанту):
а) представники народів Росії, які не мають в РФ національно-державних утворень (народи);
б) представники народів РФ, які проживають поза своїми національно-державними утвореннями, а також представників російського народу у республіках та національних округах РФ (національні групи);
в) представники народів, які мають свої національно-державні утворення за межами РФ або не мають їх, але які в своїй основній частині проживають за межами РФ (національні меншини) – до цієї групи пояснювальна записка до першого варіанту законопроекту відносила також українців;
г) представники етнічних (етнографічних) груп.
Вилучення з тексту закону переліку суб’єктів права на національно-культурну автономію призвело до того, що там взагалі відсутній визнаний міжнародним правом термін “національна меншина”, замість якого фігурує таке аморфне формулювання, як “громадяни РФ, які відносять себе до певних етнічних спільнот”.
Суттєвій редакції було піддано ст. 7 другого варіанту законопроекту (“Рівні національно-культурної автономії”), де зазначалося (ч. 2): “Національно-культурні автономії можуть утворюватися на федеральному рівні, регіональному рівні (рівні суб’єкту Російської Федерації), міжрегіональному та рівні місцевого самоврядування. На кожному рівні може бути утворено лише одну національно-культурну автономію певної національної меншини”. Ці положення вилучено, що знизило якість закону, оскільки на практиці призвело до розпорошення потенціалу національних організацій внаслідок “боротьби авторитетів”, яку сьогодні можна спостерігати у більшості національних громад Росії.
Таким чином, внаслідок доопрацювання в Уряді та Державній Думі РФ закон “Про національно-культурну автономію” фактично став законом про побудовану за етнічною ознакою громадську організацію, що діє під ретельним контролем держави, яка детально регламентує механізм її утворення, діяльність та джерела фінансування.
Проведені восени 1993 р. та навесні 1996 р. Посольством України в Російській Федерації опитування керівників українських організацій показали, що, на жаль, протягом цих років ситуація з вирішенням проблем українського суспільного життя практично не змінилася на краще. Серед найбільш гострих проблем як і раніше залишалися: 
-	відсутність моральної та матеріальної підтримки з боку місцевої влади;
-	відсутність приміщень для роботи товариств;
-	брак інформації з України, інформаційна блокада в засобах масової інформації Росії;
-	нестача підручників для навчання дітей рідній мові, історії та культурі; 
-	відсутність відповідно підготовлених педагогічних кадрів, українських народних інструментів та костюмів для самодіяльних художніх колективів, українських книг для формування бібліотек при національно-культурних товариствах тощо.
Анкетування показало, що попри наявність великої бази росту для поповнення українських організацій і ширшого розгортання їх діяльності зона активного впливу товариств залишається нерідко штучно звуженою одним і тим колом учасників, багатий потенціал українства у різних галузях духовного життя (мистецтві, науці, освіті, засобах масової інформації), органах державного управління, підприємницьких структурах тощо залишається незадієним. Це, природно, не сприяє піднесенню авторитету та розширенню впливів українських організацій як на регіональному, так і на федеральному рівнях. Разом з тим спостерігається процес формування в рамках національно-культурних товариств і поза ними нових, більш локальних громадських структур – за інтересами. В регіонах є ознаки процесу “брунькування” нових українських осередків за територіальним принципом, на що справедливо вказала в своїй анкеті Л. Дяченко (Саха-Якутія): “Активність осередків, створених у 1991-1992 рр. зменшується, але з’являються нові в містах республіки…” 
Очевидно, процеси такої диференціації будуть тривати, спираючись на існуючу базу росту місцевих українських громад, а їх консолідація в масштабах регіонів і всієї Росії багато в чому залежатиме від оснащення нових структур засобами зв’язку, ширшого виходу на російські засоби масової інформації, реальних можливостей долучитися до розробки та реалізації цільових програм розвитку української культури та освіти в РФ. Щоправда, самі українські організації не завжди оперативно реагують на зміни законодавства і вміють скористатися своїми законними правами. Зокрема, як писав у своєму листі (30 червня 1997 р.) заступник голови Комітету Республіки Карелія з національної політики В. Бірін на адресу заступника міністра у справах національностей і федеративних відносин А. Томтосова “національно-культурні організації не поспішають створювати національно-культурні автономії. (Перша в Карелії національно-культурна автономія греків створена лише 27 червня ц.р. (1997 – авт. Нагадаємо, що Закон “Про національно-культурну автономію” прийнято в червні 1996 р.). Без наявності автономій Комнац РК не може вносити свої пропозиції до бюджету республіки.” 
З огляду на нинішню економічну ситуацію, обмеженість, а то й цілковиту відсутність матеріальної бази, джерел фінансування, перспективи розвитку комунікацій всередині української діаспори на величезних просторах Росії виглядають не досить втішними. Проте навіть за таких умов, переборюючи значні труднощі виникають нові міжрегіональні українські об’єднання, що сприяє покращанню координації роботи існуючих товариств та посилює їхній потенціал. Так, на початку 2000 р. була створена Урало-Сибірська асоціація українців Росії, яку очолив голова регіональної української національно-культурної автономії Ханти-Мансійського округу П. Яремчук. Загалом згадане дослідження засвідчило складність і суперечливість ситуації, в цілому виявило неабиякі труднощі та перешкоди в забезпеченні національно-культурних потреб української діаспори, спричинені формальним, а то й байдужим ставленням до запитів українців з боку як російських, так, подекуди, й українських відомств і організацій. 
Експертне соціологічне опитування делегатів другого Всесвітнього форуму українців (20-25 серпня 1997 р.), у якому взяли участь 100 експертів з 22 країн світу засвідчило про певні позитивні зрушення у житті українських громад східної діаспори, що сталися останнім часом. Зокрема, експерти відмітили більш-менш регулярне проведення цими громадами різного роду зборів, літературно-художніх вечорів, національних свят тощо. Разом з тим, більшість опитаних з країн СНД та Балтії констатували факт відсутності підтримки державними установами цих країн етнокультурного розвитку українців. Особливо на цьому акцентували увагу експерти з Російської Федерації. 
За таких обставин надзвичайно велику роль покликана відіграти україномовна преса - та організуюча і об’єднуюча сила, без якої формування мовного середовища, становлення та розвиток українського громадського життя було б, практично, неможливим. За відсутності теле- і радіомовлення вона набуває виключної важливості. 
Протягом 1991-1998 рр. світ побачили такі україномовні видання в РФ: “Український вибір”, “Український кур’єр”, “Тинди-Ринди”, “Невідома газета”, “Український клуб” (вийшло тільки одне число), журнал української фантастики “Брати”, “Інформаційний бюлетень Об’єднання українців Москви” (Москва), “Криниця” (Уфа), “Рідне слово” (Челябінськ), “Українець на Зеленому Клині” (Владивосток), “Українське слово” (Мурманськ), “Українська родина” (Сургут), “Козацьке слово” (Краснодар), дайджест “Забута Україна” (Санкт-Петербург) та інші - всього близько 20 видань. Найбільш стабільні з них - “Український вибір” (Москва) та “Криниця” (Уфа), інші ж без будь-якої державної підтримки після виходу кількох чисел припиняють своє існування. І все ж знаходяться нові й нові ентузіасти, які беруться за цю нелегку, але благородну справу. Так, наприкінці 1999 – початку 2000 рр. були засновані газети “Голос України в Західному Сибіру” (головний редактор М. Свінтицький) та  “Вісті Урало-Сибірської асоціації українців Росії” (редактор С. Паняк). В середині березня 2001 року було презентовано пілотний номер нового двомовного журналу “Український огляд”, який виходить у Москві під редакцією О. Руденка-Десняка. Журнал містить три інформаційні блоки – життя України, життя східної і західної діаспор Íèí³ ð³çíîþ ì³ðîþ ïåð³îäè÷íîñò³ âèäàþòüñÿ: ãàçåòà „Áàòüê³âùèíà” (äî ëþòîãî 2003 ð. „Áàòüê³âùèíà. Óêðàèíà, ìîÿ Óêðà¿íà” (çàñíîâíèê ÍÊÀ óêðà¿íö³â Êàì÷àòêè. Âèõîäèòü ç ëèñòîïàäó 2000 ð.. Íàêëàä – 1000 ïðèì.); „Â³ñíèê Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Êóáàí³” (Êðàñíîäàð, çàñíîâàíî 1998 ð., íàêëàä – 300 ïðèì.); „Ïðîì³íü” (Ñàìàðà, âèäàííÿ Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðó „Ïðîì³íü”. Çàñíîâàíî 1998 ð., íàêëàä – 999 ïðèì.); æóðíàë „Óêðà¿íñüêèé îãëÿä” (Ìîñêâà, íàêëàä – 2000 ïðèì.)
. 
 Серед досягнень російських українців - організація Інституту Тараса Шевченка, який діє у складі Оренбурзького університету. Інститутом видається газета “Інститут Тараса” та “Научные записки Оренбургского Института Тараса Шевченко”. До здобутків українських організацій Росії можна віднести також підготовку та затвердження на 2-му з’їзді українців Башкортостану спеціальної програми національно-культурного відродження українців республіки; організацію численних національних фольклорних колективів (тільки в Башкортостані їх 23); запровадження фестивалів, місячників і днів української культури (дні української культури в Примор’ї - травень 1992 р., крайовий фестиваль української культури 1995 р. в Хабаровську, Волгоградський обласний фестиваль української пісні, численні культурницькі заходи обласного масштабу в Тюменській області, Самарі й Воронежі протягом 1994-1996 рр., регулярні відзначення національних свят і т. ін.); створення національного центру українознавства в Башкортостані; організація роботи національних бібліотек, секцій та відділів української літератури в місцевих бібліотеках (Москва, Ухта, Абакан, Калінінград); організація наукових конференцій з питань україністики, виставок народного декоративно-прикладного мистецтва; організація україномовних теле- й радіотрансляцій (Москва, Тюмень, Самара, Башкортостан); створення в московському театрі-студії на вулиці Перовській творчої студії “Травень”, що має намір займатися виключно українською драматургією тощо. 
Суттєвими поштовхами до активізації суспільно-культурницького життя українців у діаспорі, зокрема в Росії, стали Конгрес українців незалежних держав колишнього СРСР (22-23 січня 1992 р.), перший (21-24 серпня 1992 р.) та другий (21-25 серпня 1997 р.) Всесвітні форуми українців. Третій Всесвітній форум українців, що має відбутися у серпні 2001 р., має не лише дати відповіді на питання, що накопичилися, не тільки посприяти налагодженню дієвих зв’язків між діаспорою та Україною, між західною і східною діаспорами, але й  визначити подальші шляхи та форми взаємодії України з діаспорою, дати новий імпульс для розробки державної програми підтримки українців у світі. 18-20 ñåðïíÿ 2001 ðîêó â ì. Êèºâ³ â³äáóâñÿ òðåò³é Âñåñâ³òí³é ôîðóì óêðà¿íö³â, à 24.09.2001 ðîêó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 892/2001 çàòâåðäæåíî Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó “Çàêîðäîííå óêðà¿íñòâî” íà ïåð³îä äî 2005 ðîêó, ñïðÿìîâàíó íà ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê çâ‘ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ñïðèÿííÿ çáåðåæåííþ ¿õíüî¿ åòí³÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³, çàëó÷åííÿ ¿õ äî ó÷àñò³ â ïðîöåñàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³ øëÿõîì êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü ó ö³é ñôåð³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè òà ñòâîðåíèõ ó äåðæàâ³ é çà ¿¿ ìåæàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. 
Íà ñüîãîäí³ Ïðîãðàìà º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ðîçðîáëåíèì ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñòàòò³ 12 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî çàäîâîëåííÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ³ ìîâíèõ ïîòðåá óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè äåðæàâè.
 Без прозорої, цілеспрямованої, послідовної і наступальної державної політики щодо розвитку та захисту інтересів української діаспори на скільки-небудь суттєве покращання її становища навряд чи можна розраховувати.  

Розділ 3. Етнічна батьківщина – діаспора: європейський досвід співпраці

Передмова

Діаспори різних народів нині починають привертати до себе все більшу увагу. Такий інтерес світового співтовариства до теми захисту етнічних спільнот, які становлять меншість населення в національних державах зумовлений кількома чинниками. По-перше, до цього спонукає гіркий досвід військових конфліктів, що розгорілися останніми роками на етнічному підґрунті, а по-друге - загальноприйняті сьогодні міжнародно-правові стандарти захисту прав людини, складовою яких є права національних меншин. 
У різні часи і за різних обставин історичного, політичного та соціально-економічного характеру відбувалося переселення мільйонів українців з рідної землі. Нині за межами України, за різними оцінками, проживає від 12 до 25 млн. українців – тобто майже третина українського етносу перебуває за межами своєї історичної батьківщини. По суті – це ще одна європейська держава. 
Такий широкий діапазон і умовність оцінок щодо чисельності української діаспори викликані рядом обставин. По-перше. Не в усіх країнах під час переписів враховується етнічне походження особи. В деяких – етнічна приналежність часто фіксується за країною виходу іммігранта. Тому в часи бездержавності українського народу значна кількість українців, які залишили рідну землю були записані в документах австрійцями, росіянами, румунами, поляками і т.п. По-друге. Існує значна відмінність між статистикою державною та церковною і громадсько-культурних організацій. По-третє. Потрібно враховувати й ту обставину, що до недавнього часу українці у республіках колишнього СРСР та в деяких країнах Східної Європи не мали змоги вільно самоідентифікуватися.  
Нинішню українську закордонну громаду умовно можна розділити на три складові: 
1) нащадки (здебільшого, третє - четверте покоління) колишніх українських переселенців. Вони глибоко інтегровані в суспільне життя своїх країн; 
2) автохтонне українське населення  в суміжних з Україною державах;  
3) новітня еміграція (так звана, четверта хвиля еміграції).
Кожна з цих складових має свою специфіку, а відтак – потребує окремих підходів. Тому термін „українська діаспора”, що вживається для означення всієї сукупності українців, які проживають поза межами України не завжди є правомірним, а більше умовним - стрижневим моментом якого є фіксація факту перебування певної частини української етнічної спільноти за межами території її ядра - України. 
З розпадом СРСР і утворенням на його просторах нових суверенних держав виникло по суті нове соціальне явище - так звана східна українська діаспора. Українські етнічні спільноти в країнах колишнього СРСР перейшли на становище зарубіжних практично не зорганізованими. Це зумовило великі труднощі не тільки для їхньої етнічної самоідентифікації, але й для взаємодії з Україною. Адже вищий тип взаємодії може бути забезпечений тільки на груповому рівні, тобто коли саме громадські установи і організації в діаспорі співпрацюють з відповідними громадськими чи державними установами та організаціями України.
Запити, проблеми, інтереси та очікування західної та східної української діаспори суттєво різняться. Якщо труднощі західної української діаспори полягають у збереженні етнічної ідентичності, то східної української діаспори - передовсім у відродженні такої ідентичності. Але відмінності між ними існують не лише в цьому. Скажімо, невід’ємну складову частину західної української діаспори становлять українські політичні емігранти зі своїми специфічними політичними еміграційними структурами, які часто-густо визначали та спрямовували її громадську активність. В результаті така активність західної української діаспори далеко переростала цілі звичайного етнокультурного самозбереження і мала передовсім на меті завдання національно-політичного характеру. Тому закономірно, що моменти національно-політичного порядку нерідко домінують і в нинішніх підходах західної української діаспори до взаємодії з Україною. В цілому, західну українську діаспору слід визначити не лише як етнокультурну, але й як національно-політичну, тоді як східна українська діаспора сьогодні має суто етнокультурний характер. Найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться.
Крім того, західна українська діаспора практично не потребує створення додаткового механізму міжнародно-правового захисту її інтересів, натомість східна українська діаспора - потребує. Тим більше західна діаспора (за деякими винятками) не потребує матеріально-фінансової допомоги від історичної батьківщини, а східна - без цього аж ніяк не обійдеться. А значить і підходи до обох цих складових світового українства мають бути тотожними їхнім запитам, можливостям та готовності до співпраці.
Порівнюючи дані, що з’являються в наукових публікаціях та пресі протягом останніх років щодо чисельності української діаспори, можна помітити постійне її зростання. При чому це зростання кількості українців поза межами своєї батьківщини, у переважнй більшості випадків, на жаль, відбувається не зарахунок збільшення числа тих, хто раніше себе в силу різних обставин ідентифікував з іншим етносом. Більше того, в багатьох країнах від перепису до перепису кількість українців невпинно зменшується. І це притаманно не лише для країн Балтії чи Східної Європи. Звикнувши до тези і навіть взявши її за аксіому, що наша діаспора є однією із найвпливовіших на Заході, ми й незчулися, як ситуація почала змінюватися. За нещодавно оприлюденими даними перепису населення в Канаді українська мова вже не увійшла до першої десятки рідних мов різних груп канадійського суспільства. Із близько 100 тисяч українців, які, як вважалося, проживають в Торонто й околицях, менше 26 тисяч визнали українську мову рідною. Отже, збільшення чисельності української діаспори відбувається за рахунок міграційних припливів з України. Протягом 1995-2002 років Україну щорічно полишають в середньому майже 20 тисяч етнічних українців, які переважно виїздять на Захід у пошуках роботи. Це зумовлює формування з їхнього числа нових специфічних діаспорних груп. В останні роки для них характерне організаційне оформлення, створення недільних шкіл, налагодження випуску газет (як правило двомовних) тощо. Однак самотужки, без підтримки історичної батьківщини вони не в змозі повністю задовольнити  свої культурно-інформаційні та освітні запити. Більше того, держава має бути напряму зацікавлена у створенні всіх умов для передачі етнічної інформації, об’єктивних і неупереджених знань про життя в Україні, щоб повертаючись додому наші співвітчизники не відчували відчуженість, якнайшвидше інтегруючись в суспільні процеси. 
Багато країн майстерно використовують власні діаспори як потужний засіб впливу. Причому деякі з них зробили співпрацю зі співвітчизниками за кордоном наріжним каменем зовнішньої політики. Їм притаманна добра спланованість, системність, масштабність, інтенсивність і агресивність, великі обсяги фінансування і належна кадрова забезпеченість. При цьому робота з діаспорою досить жорстко централізується, виходячи з того, що ідеологія співпраці зі співвітчизниками за кордоном має бути лише державна. Форми реалізації цієї політики можуть різноманітними, засоби і методи для досягнення мети відрізнятися в залежності від груп та категорій населення на які впливають, але строго в рамках офіційно прийнятої ідеології співпраці. Для прикладу. В єврейській діаспорі робота із соціально незахищеними верствами проводиться через „Джойнт”, студіюючою молоддю опікується „Гіллель”, а допомога потенційним репатріантам надається через „Сохнут”. Звідси й результати...
Сам факт існування діаспори урізноманітнює та збагачує українську присутність у світі. А розвиток всебічних культурних, наукових, економічних зв’язків з діаспорою необхідний, передусім, самій Україні, оскільки кожна зарубіжна українська громада є не лише джерелом знань про нашу державу, а й провідником політичного впливу в інтересах нашої держави в країні свого поселення.  
Проте, й діаспора нерідко потребує захисту своїх прав з боку історичної батьківщини. Процес асиміляції є об’єктивним. І для того, щоб йому протистояти українці, відірвані від рідної землі, мають докладати значних зусиль. Досвід засвідчив - для забезпечення прав національних меншин потрібні три складові: 
	організованість та активність самої громади, готовність до відстоювання власних потреб; 

відповідна законодавча база країни поселення; 
підтримка з боку історичної батьківщини. 
При чому третя складова помітно впливає на перші дві. Відтак, від активності та послідовності політики нашої держави у сприянні процесам етнічного самовідтворення української діаспори, відстоюванні її прав значною мірою залежатиме й подальша доля закордонного українства. Зрозуміло, що допомога з боку історичної батьківщини, якою б значною вона не була, не в змозі задовольнити всі потреби діаспори. Саме тому переважна більшість держав, що мають чисельні громади за кордоном, значну увагу приділяють створенню системи їх самовідтворення, самофінансування та саморозвитку. Адже цілком очевидно, що слабка, неорганізована та бідна закордонна громада не матиме скільки-небудь помітного впливу. У свою чергу організація системи фінансової підтримки діаспори з боку бізнесових структур потребує створення системи відповідних пільг. Багато держав саме так і діють.
Говорячи про роботу із закордонним українством варто було б не лише намагатися знайти власний оптимальний шлях спіробітництва, а й максимально врахувати існуючий іноземний досвід у цій царині. Проте, на жаль, в багатьох випадках складється враження, що нас цей досвід не стосується. Ми протягом кількох років намагаємося прийняти закон про статус закордонного українця без розробки Концепції державної політики щодо української діаспори, а питання взаємодії з українською діаспорою розпорошили між багатьма міністерствами та відомствами. Хоча давно відомо, що успіх будь-якої справи значною мірою залежить від скоординованості та узгодженості дій до неї причетних. Не випадково переважна більшість країн займатися всім комплексом питань, пов’язаних зі співвітчизниками за кордоном доручають спеціально утвореному, або покладають ці функції на спеціально уповноважений державний орган. Відсутність цілісної політики дає змогу використовувати (або принаймні намагатися це робити) можливості діаспори у вузькопартійних чи вузькогрупових інтересах.
...Оцінюючи діяльність органів влади Росії зі співвітчизниками за кордоном завідувач сектором діаспор Дипломатичної академії МЗС РФ, доктор політичних наук Т.В. Полоскова у своїй статті „Диктатура дилетантів” зазначила: „Багатьох проблем можна було б уникнути, якби взаємодією зі співвітчизниками займалися підготовлені люди. Можно скільки завгодно критикувати МЗС РФ і наші закордонні диппредставництва за небажання чи невміння працювати з діаспорою, але ж спеціалістів цього профілю не готують ні в МДІМВ, ні в Дипакадемії. Чого ж тут вимагати? Піаніст грає, як уміє, - хоча в такій тонкій і делікатній сфері не повинно бути випадкових людей: ні на держслужбі, ні в науці, ні в громадських структурах. Інакше з „диктатури дилетантів” ми не виберемося ще довго, тоді як увесь світ в цій сфері давно працює професійно”. Сказане, на жаль, значною мірою можна віднести й до ситуації, що склалася в цій ділянці етнополітики України.
Як же інші країни працюють зі своїми співвітчизниками за кордоном? Розглянемо це на прикладі сусідніх з нами держав.  

Російська Федерація
Російська Федерація (РФ), Росія - держава, яка займає більшість території Східної Європи і північну частину Азії. Територія: 17075400 кв. км. В адміністративному відношенні країна поділена на 49 областей, 6 країв, 10 автономних округів, автономну область, 21 республіку, 2 міста федерального підпорядкування. За даними станом на 2001 р. чисельність населення становила 145185000 осіб; 81,5 відсотка - росіяни; 3,8 - татари; 3,0 - українці; 1,2 - чуваші; 0,9 - башкири; 0,8 - білоруси; 8,8 – інші. Державна мова - російська (у республіках - суб`єктах РФ - державними мовами, поряд з російською, є мови “титульних” етносів республік). Більшість віруючих - православні; в ряді республік - суб`єктів РФ - переважають мусульмани або буддисти. Столиця - Москва.
За різними оцінками чисельність Російських співвітчизників за кордоном коливається від 10 до 25 млн. осіб (близько 15% населення країни). При цьому в основу визначення їхньої чисельності покладено не етнічне походження особи, а територіальний принцип – тобто всі вихідці з території Російської Федерації, котрі проживають за її межами, незалежно від етнічного походження вважаються співвітчизниками. 
Російська діаспора являє собою поліетнічне, поліконфесійне, мультикультурне утворення. Чи не єдиним об’єднуючим її фактором виступає російська мова. Однак деяка частина російських співвітчизників двомовні, причому останнім часом значення двомості має сталу тенденцію до зростання. Тому при розробці та реалізації заходів щодо захисту своєї діаспори Російською владою значна увага приділяється забезпеченню позицій російської мови.  
Нині в Російській Федерації створено таку нормативно-правову базу для організації взаємодії із співвітчизниками, зрівнятися з якою може небагато держав. Початок її створення датований 1994 р., коли 11 серпня 1994 р. у Президентом Російської Федерації було підписано Указ № 1681 “Про основні напрями державної політики РФ по відношенню до співвітчизників, які проживають за кордоном”. У відповідності з цим Указом 31 серпня 1994 р. головою Уряду РФ підписано Постанову за № 1064 “Про заходи щодо підтримки співвітчизників за кордоном”. Постановою затверджено “Основні напрями державної політики РФ по відношенню до співвітчизників, які проживають за кордоном” та перелік першочергових заходів з підтримки співвітчизників. Крім того, було утворено Урядову комісію у справах співвітчизників за кордоном, яку очолив Заступник Голови Уряду С.М. Шахрай (нині – В.Б. Христенко) . 
У травні 1996 року була прийнята “Федеральная программа по поддержке соотечетсвенников за рубежом”, у якій простежується певна послідовність принципів діяльності, закладених у вищезазначених документах та настанов, що випливають з відомого указу Президента РФ  від 14 вересня 1995 р. про затвердження стратегічного курсу Російської Федерації по відношенню до держав-учасниць СНД.
Федеральна програма складається з 7-ми розділів (“Загальні положення”, “Мета та основні завдання Федеральної програми”, “Форми і методи здійснення програми”, “Основні напрями державної підтримки співвітчизників за кордоном”, “Етапи здійснення  програми”, “Основні виконавці програми”, “Фінансування програми”) та 7-ми доповнень, конкретизуючих положення розділів. 
Впадає в око  досить значна практичність Програми. Наприклад, розділ “Финансовая и экономическая поддержка соотечественников за рубежом” для підтримки співвітчизників передбачає використання не тільки державного бюджету та засобів громадських фондів і організацій, але й протекціоністських заходів по відношенню до фінансових і виробничих структур всіх форм власності, які надають допомогу співвітчизникам і їх організаціям; розробку критеріїв і процедур врахування інтересів співвітчизників у процесі економічного співробітництва Росії з країнами СНД та Балтії і т.п. Варто згадати, що з цією ж метою Указом Президента РФ Б.Єльцина № 536 від 13 квітня 1996 року було створено державно-громадський фонд “Россияне”. До складу “опікунської ради” Фонду ввійшли: керівник Адміністрації Президента РФ, представники Комісії з питань громадянства при Президенті РФ, Державної комісії у справах співвітчизників за кордоном, Міністерства у справах національностей і федеративних відносин, Міністерства у справах співпраці з державами-учасницями СНД, МЗС Росії, Мінекономіки, Мінфіну, Мінсоцзахисту, Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків, Державного митного комітету, Державної податкової служби, Федеральної міграційної служби, Центробанку, уряду Москви, мерії Санкт-Петербургу, Торгово-промислової палати.
У 1997 р. була підготовлена Концепція державної політики Росії щодо зарубіжних співвітчизників, яка щоправда довгий час розглядалася. Після доопрацювання 30 серпня 2001 р. була затверджена „Концепція підтримки Російською Федерацією співвітчизників за кордоном на сучасному етапі”. 
Першого червня 1999 р. набрав чинності Федеральний закон „О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”, прийнятий Держдумою Росії 24 травня 1999 р. (N 99-ФЗ).
Значну увагу питанням співвітчизників за кордоном приділяє Державна Дума Російської Федерації. Варто згадати кілька парламентських слухань (не кажучи про цілий ряд різноманітних заяв), присвячених цій проблемі:  „О положении соотечественников за рубежом” від 20 жовтня 1994 р., “О международно-правовом положении российских соотечественников в государствах СНГ и государствах Балтии. Анализ и перспективы” від 27 січня 1998 р. та інші. Чергові парламентські слухання відбулися весною 2002 року за ініціативою депутатів від фракції СПС, на яких значна увагу була приділена становищу росіян в Україні.
Минулого року була прийнята „Програма заходів з підтримки Російською Федерацією співвітчизників за кордоном на сучасному етапі (2002-2007 рр.)”. На її реалізацію в 2002 р. було виділено 135 млн. руб. (рішення Урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном від 14 червня 2002 р., протокол № 1). Програма складається з чотирьох розділів та п’яти додатків. 
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3.1.	Использование действующих и создание новых международных механизмов и процедур обеспечения и защиты прав и основных свобод человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам
3.2.	Развитие сотрудничества с соотечественниками в области образования, культуры и искусства, в различных сферах научных, гуманитарных, информационных, деловых, профессиональных, спортивных, детских, молодежных, женских, ветеранских, парламентских, творческих, религиозных и других человеческих контактов и связей
3.3.	Поддержка общественных организаций (ассоциаций) и объединений
соотечественников
3.4.	Поддержка социально незащищенных категорий соотечественников

4. МЕХАНИЗМЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ
МЕРОПРИТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКИ
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Приложение № 1. „Меры по формированию условий для эффективной защиты и поощрения прав и свобод соотечественников, в том числе с использованием международных механизмов и процедур”

Приложение № 2. „Меры поддержки соотечественников в области образования, культуры и искусства, в различных сферах научных, гуманитарных, информационных, деловых, профессиональных, спортивных, детских, молодежных, женских, ветеранских, парламентских, творческих, религиозных и других контактов и связей”

Приложение № 3. „Меры по поддержке общественных организаций (ассоциаций) и объединений соотечественников, их проектов и инициатив”

Приложение № 4. „Меры по поддержке социально незащищенных слоев соотечественников”

Приложение № 5. „Меры по организационному, кадровому, материально-техническому, информационному, правовому и научно-экспертному обеспечению Программы, включая вопросы создания и деятельности ее рабочих и вспомогательных органов, осуществления прикладных работ в рамках ее реализации”

Зрозуміло, що нормативно-правові акти самі по собі проблем не вирішують і мають бути підкріплені відповідними організаційним формами та фінансуванням. Довгий час вся проблематика взаємодії зі співвітчизниками за кордоном (включно з питаннями міграції) була віднесена до компетенції Міністерства РФ у справах Федерації, національної і міграційної політики (після ліквідації у 2000 р. Федеральної міграційної служби). Однак після його ліквідації (Указ Президента РФ № 1230 „Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти„ від 16 жовтня 2001 р.) ці функції були розподілені між МЗС, МВС та Мінекономрозвитку і торгівлі Російської Федерації. Зокрема, згідно з Указом Президента РФ на МЗС покладено участь у розробці основних напрямків державної політики стосовно співвітчизників, які проживають за кордоном, і здійснення заходів з її реалізації. Крім того, на МЗС покладено підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері відносин зі співвітчизниками, які проживають за кордоном, зовнішньополітичне і міжнародно-правове забезпечення діяльності Російської Федерації з метою захисту і підтримки співвітчизників за кордоном, а також координація міжнародної діяльності федеральних органів виконавчої влади і органів виконавчої влади суб’єктів Федерації щодо співвітчизників за кордоном та забезпечення діяльності Урядової комісії у справах співвітчизників за кордоном. Для реалізації цих завдань в структурі МЗС створено Департамент прав людини та роботи зі співвітчизниками за кордоном. У межах своєї компетенції зі співвітчизниками за кордоном працюють й інші міністерства та відомства Російської Федерації. Відповідний відділ діє і в Адміністрації Президента. 
Однак, така структура взаємодії зі співвітчизниками за кордоном задовольняє не всіх. Вже за два тижні після виходу Указу Президента до нього з відкритим листом звернувся мер Москви Ю.М. Лужков. Посилаючись на виступ Президента на Конгресі співвітчизників 11 жовтня він пише: „Убежден, Министерство иностранных дел РФ не сможет взять на себя полностью всю ответственность за выполнение указанной Программы. Безусловная необходимость наведения порядка в миграционной политике, и особенно практике, не означает все же, что все вопросы планирования миграции, создаваемые ею экономические и социальные проблемы, могут быть решены силами Министерства внутренних дел. А самое главное, разнесение ответственности за диаспоральную и миграционную политику по разным ведомствам и есть, как Вы верно сказали на Конгрессе, главный недостаток всего предшествовавшего периода, когда "У семи нянек - дитя без глаза. ...обращаюсь к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой поручить Правительству РФ дополнительно проработать предложения о необходимости формирования на государственном уровне органа, структурного подразделения, целевым образом занимающегося взаимосвязанными проблемами диаспоры и миграции”.
Відомо наскільки активний в цій сфері сам мер Москви. Свого часу Міністерство закордонних справ України змушене було навіть робити спеціальні заяви і вживати відповідних заходів, реагуючи на випади Ю.М. Лужкова в бік нашої держави. 24 вересня 2002 р. Уряд Москви прийняв постанову № 785-ПП „Про комплексну цільову середньострокову програму підтримки співвітчизників за кордоном на 2003-2005 рр.”. На її реалізацію з міського бюджету виділяється 476 млн. руб (2003 р. – 138 млн., 2004 р. – 158 млн., 2005 р. – 180 млн.). 
Поряд з державними органами суттєву роль в організації співпраці з діаспорою відіграють громадські організації. Чи не найпомітнішою з них є фінансований державою „Росзарубежцентр” (колишній Союз товариств дружби з народами зарубіжних країн), якому підпорядковані 42 культурні центри та 17 представництв за кордоном. Очолює його В.В. Терешкова. Існує ще й інститут “нового русского зарубежья” на чолі з Костянтином Затуліним.
Серед інших питань, що нині дискутуються – створення єдиного виборчого округу для громадян Росії, котрі проживають за межами держави. 

Румунія
Румунія (Romania) - держава на південному сході Європи. Територія: 238391 кв. км. Адмінстративний поділ: 41 округ, 1 муніципалітет. Населення - 22364000 осіб. (2001); 78,3 відсотка - румуни; 10,8 - угорці; 9,9 - цигани; 0,9 - німці; 0,3 - українці; 0,1 - євреї (1990). Офіційна мова - румунська. 70,0 відсотків населення - віруючі румунської православної церкви; 10,0 - грецької православної церкви; 1,0 - мусульмани; 16,0 - невіруючі; 3,0 - інші (1980). Столиця - Бухарест. 	
Головним координатором державної політики у сфері підтримки румунської національної меншини за кордоном визначено визначено Міністерство громадської інформації, в складі якого утворено Департамент румунів звідусіль. Департамент складається з трьох дирекцій: 
	Дирекція з питань румунів з сусідніх країн (курує етнічних румун, котрі компактно проживають на „історичних румунських землях”;

Дирекція з питань діаспори (курує етнічних румунів, які проживають дисперсно в країнах Заходу);
Дирекція з питань формування позитивного міжнародного іміджу Румунії.
У складі всіх інших міністерств і урядових відомств гуманітарного блоку (виховання і науки, культури і мистецтв, у справах релігійних культів тощо) утворені підрозділи з питань зовнішніх зв’язків, складовою частиною яких є самостійні служби, які опікуються проблематикою румун, котрі проживають за кордонами історичної батьківщини. Фінансування їх діяльності виділено окремим рядком як у державному бюджеті, так і в бюджетах зазначених відомств. Рішенням уряду Румунії № 160 від 20 лютого 2002 р. розподілено кошти, що виділені Міністерству громадських інформацій Законом про державний бюджет на 2002 р. Зокрема, 7,7 млрд. лей (понад 230 тис дол. США) виділено на  підтримку діяльності румунів за кордоном та їх організацій (фінансування координується Державним секретаріатом румунів звідусіль) за такими напрямками: 
	Видання і розповсюдження публікацій румунів звідусіль; 

Дотації на утримання чи утримання видавництв румунів звідусіль; 
Будівництво, ремонт, утримання і дотації румунським школам, церквам, культурним центрам бібліотек, офісів організацій румунів за кордоном; 
Організації культурних, освітніх, спортивних, туристичних акцій та маніфестацій румунів звідусіль в Румунії та за кордоном; 
Утримання та реконструкція культурного та духовного спадку румунів за межами Румунії (музеї, історичні пам’ятки, кладовища тощо); 
Реалізації радіо і телепрограм в Румунії та за кордоном для румунів звідусіль; 
Підтримка редакцій румуномовних ЗМІ за кордоном; 
Здійснення соціологічних, наукових, історичних та інших досліджень; 
Заснування та дотації на заснування місцевих телерадіопрограм, навчальних центрів, послуг Інтернету тощо; 
Заснування організацій та асоціацій румунів звідусіль; 
Проведення симпозіумів, конференцій, колоквіумів, круглих столів тощо румунів звідусіль. 
Окремо фінансуються проекти „економічної і культурної інтеграції” між Румунією та Республікою Молдова. Минулого року ця сума становила  112,813 млрд. лей (більш ніж 3,5 млн. дол. США). До переліку таких проектів, що включені до фінансування у 2002 р. віднесено розширення аудиторії передач румунського телебачення в РМ (70,5 млрд. лей), підтримка румунської мови в Молдові через сітку „Будинків румунської мови” (4,25 млрд. лей), підтримка доуніверситетської та університетської освіти, підготовка та удосконалення кваліфікації викладацьких кадрів та продовження програми фінансування випуску шкільних підручників „Бібліотека учня” (10,155 млрд. лей), видавництво на румунській мові літератури (4,57 млрд. лей), розповсюдження румунської преси в РМ (6,3 млрд. лей), підтримка співробітництва в сфері науки, технологій та охорони навколишнього середовища (4,08 млрд. лей) а також фінансування румунського бізнес - центру в Кишиневі (0,467 млрд. лей). 
Згадане рішення Уряду Румунії вписується в національну стратегію підтримки румунів, що проживають за кордоном з фінансуванням заходів з державного бюджету Румунії. 
Законом про державний бюджет Румунії передбачена окрема стаття бюджетних витрат (частина ІІІ Закону, розділ 5700 - соціально-культурні витрати, ст.40, п.34) на підтримку діяльності румунів звідусіль та їх громадських організацій. Законом про державний бюджет Румунії на 2001 р. на цей пункт статті 40 виділено 7 млрд. лей, а Законом на 2002 р. - 7,7 млрд. лей. 
На підставі Закону щодо надання допомоги румунам звідусіль № 150 від 17.07.1998 р. засновано Фонд у розпорядженні Прем’єр-міністра Румунії для підтримки румунів звідусіль, фінансування якого здійснюється окремим рядком у держбюджеті (ст.40, п.64). І в 2001, і в 2002 рр. його розмір становив 1 млрд. лей. 
Цим же ж Законом засновано Центр „Єудоксіу Хурмузакі” для румунів звідусіль, фінансування витрат на функціонування та інвестиції якого забезпечується з державного бюджету через Міністерство національного виховання. 
Державним бюджетом Румунії також передбачено підтримку культурологічних акцій в розрізі фінансування культурних румунських центрів за кордоном та румунської церкви за межами Румунії через Міністерство культури та культів. 
З 1 серпня 2001 р. в Румунії засновано Фонд „Румунія”, в підпорядкуванні прем’єр-міністра, покликаний поширювати позитивний імідж Румунії за кордоном. З Фонду, серед іншого, фінансуються „проекти підтримки діяльності... асоціацій румунських товариств за кордоном, поява газет та публікацій румунських товариств в сусідніх країнах та фінансування освітніх програм для румунів звідусіль”. Фонд формується за рахунок 1 % відрахувань від прибутку від експорту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, спонсорства, дотацій тощо. Щороку на його діяльність виділяється 1 млрд. лей (нині – це понад 29 тис. дол. США) 
Обсяги видатків на цю діяльність постійно зростають. Державним бюджетом Румунії на 2003 рік фінансування діяльності Департаменту з питань румунів звідусіль передбачено за такими статтями:
•	„Підтримка діяльності румунів звідусіль та їх організаційних структур” - 15 млрд. лей (приблизно 441 тис. дол. США). Це на
40% більше ніж в 2002 р.;
•	„Формування позитивного зовнішнього іміджу і підтримка
румунських інтересів за кордоном” - 51 млрд. лей (понад 1,5 млн.
дол. США). Це на 72% більше від минулорічної. 
Певне відношення до програм фінансової підтримки румунської діаспори має і стаття видатків державного бюджету, яка не включена у відомчий бюджет Міністерства громадської інформації, а вписана окремим рядком у розділ „Трансфери” – „Внесок держави для Румунської Патріархії з метою підтримки румунської церкви за кордоном”. На цю статтю видатків виділено 31 млрд. 60 млн. лей (близько 930 тис. дол. США).
Серед громадських організацій Румунії, статутні положення яких передбачають підтримку зв’язків з діаспорою, найбільш активно діють:
-	„Румунська культурна фундація” (заснована представниками
творчої інтелігенції і, серед іншого, опікується розширенням
культурних зв’язків із „закордонними співвітчизниками”),
-	„За Бессарабію і за Буковину” (заснована націоналістично
налаштованими представниками інтелігенції, які мають родинні
коріння на „окупованих територіях”),
-	„Герцаївській край” (заснована вихідцями з території нинішнього
Герцаївського району Чернівецької області, котрі „вимушено”
покинули регіон, після його включення до складу СРСР в 1940 р.).
Ці та інші аналогічні громадські організації виступають ініціаторами різноманітних гуманітарних і політизованих акцій, постійно сигналізують „про порушення прав етнічних румунів” в сусідніх країнах і, тим самим, привертають увагу офіційного Бухареста як до реальних, так і до надуманих проблем діаспори, вимагаючи її більш активної підтримки владними структурами Румунії.
Крім того, з 2001 р. на розгляді в Парламенті Румунії знаходиться проект закону „Про Представницьку Раду румунів звідусіль”.
Перераховане вище свідчить, що проблема захисту прав румунської меншини за кордоном та її підтримки переведена у площину практичного здійснення заходів по розширенню румунофільських структур в сусідніх з Румунією країнах та розширення бази іредентистської політики в цих країнах. 

Угорська Республіка
Угорська Республіка (Maguar Koztarsasag) - держава в Центральній Європі. Територія: 93030 кв. км. Адміністративний поділ: 19 медьє. Населення - 10106000 осіб (2001); 96,6 відсотка - угорці; 1,6 - німці; 1,1 - словаки; 0,7 - інші (1987). Офіційна мова - угорська. 87,9 відсотка населення - римо-католики; 23,3 - протестанти; 0,5 - православні; 0,9 - юдаїсти; 11,2 - невіруючі (1989). Столиця - Будапешт.
Базовими нормативними документами, на яких ґрунтується політика Угорської Республіки щодо закордонних угорців є Конституція УР (Закон 20) у редакції, затвердженій Державними Зборами у 1991 р., та Закон УР „Про угорців, які проживають в сусідніх з Угорщиною країнах”, схвалений Державними Зборами УР 16-го червня 2001 р.
Стаття 6, пункт 3 Конституції УР, що визначає політику країни щодо закордонних угорців, звучить наступним чином: „Угорська Республіка піклується про долю угорців, які проживають за кордоном, і докладає зусиль для підтримки їхніх зв’язків з Угорщиною”.
Закон УР „Про угорців, які проживають в сусідніх з Угорщиною країнах”, набрав чинності з першого січня 2002 р. Уряд УР визначив ряд центральних органів виконавчої влади, уповноважених на його виконання. Це насамперед: Міністерство внутрішніх справ (МВС), Міністерство закордонних справ (МЗС), Міністерство економіки (МЕ), Міністерство освіти (МО), Міністерство національної культурної спадщини (МНКС) (ст. 31 Закону).
Угорщина розпочала впровадження Закону „Про угорців, які проживають в сусідніх з Угорщиною країнах” з 01.01. 2002  р.  в односторонньому порядку без погодження з сусідніми країнами та з міжнародними  організаціями. Більшість з сусідніх країн висловили свої серйозні застереження щодо цього Закону, а Венеціанська Комісія у жовтні 2001 р. рекомендувала Угорщині внести зміни до Закону, тому впровадження
Закону протягом 2002 р. постійно супроводжувалося під підвищеною
увагою сусідніх країн та міжнародних організацій.
Враховуючи всі ці обставини, новий Уряд Угорщини протягом осені 2002	р. проводив активну політику з метою модифікації та узгодження
доопрацьованого Закону УР з міжнародними організаціями та усіма
сусідніми країнами з тим, щоб на початку 2003 р. подати його на розгляд Державних Зборів УР.
Слід зазначити, що впровадження Закону УР „Про угорців, які проживають в сусідніх з Угорщиною країнах” принесло певні результати. Так, за угорськими даними протягом 2002 р. на отримання „Угорських посвідчень” поступило понад 400 тис. заяв від угорців, які проживають у сусідніх з Угорщиною країнах. Близько 90 тис. з них надійшло від закарпатських угорців, що складає половину загальної чисельності угорців Закарпаття.
Як важливий інструмент захисту угорців, які проживають у сусідніх з Угорщиною країнах, розглядаються двосторонні змішані комісії з питань забезпечення прав національних меншин. Активно працює створена у 1991 р. змішана Українсько-Угорська Комісія з питань забезпечення прав національних меншин. За цей час вже відбулося 11-ть засідань Комісії.
Органом, який безпосередньо забезпечує виконання роботи з закордонним угорством, є Відомство угорців, що проживають за кордоном (далі - Відомство). Відомство є державним компетентним адміністративним органом, який підзвітний Урядові УР. Контроль за його діяльністю здійснює Державний секретар Адміністрації Прем’єр-міністра УР. Керівника Відомства, призначає і звільняє Прем’єр-міністр УР за поданням Державного секретаря Адміністрації Прем’єр-міністра Угорщини. Це Відомство створене як самостійний державний орган у 1992 р. на базі ліквідованого Секретаріату Адміністрації Прем’єр-міністра УР у справах угорців, що проживають за кордоном.
Протягом 1998-2002 рр. Відомство у справах угорців, які проживають за кордоном перебувало у підпорядкуванні Міністерства закордонних справ Угорщини, а з червня 2002 р. перейшло до Канцелярії Прем’єр-міністра УР. Штатна чисельність Відомства станом на січень 2003 р. складає близько 100 осіб, 30 з яких займається питаннями впровадження Закону УР „Про угорців, які проживають в сусідніх з Угорщиною країнах”. Безпосередньо питаннями угорців Закарпаття у цьому Відомстві опікується три особи.
Структура Відомства виглядає так: Голова Відомства, призначається Прем’єр-міністром Угорщини за поданням Держсекретаря Адміністрації Прем’єр-міністра; два заступники та відповідальний секретар, призначаються Міністром Адміністрації Прем’єр-міністра Угорщини за поданням Голови Відомства. Практичну роботу з закордонними угорцями здійснює Департамент політичних відносин. У його складі діє 5 територіальних підрозділів: 1 - зв’язки з угорцями Румунії; 2 - зв’язки з угорцями Словаччини; 3 – зв’язки з угорцями Воєводини, Югославія; 4 - зв’язки з угорцями Закарпатської області України; 5 - зв’язки з угорцями Австрії та інших, не сусідніх з Угорщиною країн. Крім того, функціонує самостійний 6-й підрозділ, що забезпечує зв’язки із закордонними угорськими організаціями у сфері релігії, студентства, молоді. У Відомстві також діють такі функціональні управління: стратегії, аналізу та планування, діяльності преси та документації, організаційної роботи, інформатики, розвитку і підтримки підприємницької діяльності та співпраці закордонного угорства, економічне, юридичне.
В Державному бюджеті Угорської Республіки щороку передбачаються відповідні видатки на фінансування програм і проектів закордонних угорців. Окремі та спеціальні програми, що носять профільний характер, розробляються і затверджуються в канцелярії Прем’єр-міністра УР за участю представників МЗС, МЕ, МО, МНКС та Відомства. Реалізація програм і проектів закордонних угорців, їхнє фінансування здійснюється за допомогою відповідних фондів: 
1) ім. Дюли Ійєша, діє з 1990 року. Напрямки діяльності - освіта, культура; штатна чисельність - 10 осіб; обсяги фінансування до 1 млрд. форинтів на рік (близько 4 млн. дол. США); 
2) фонд „Рукостискання” - підтримка підприємницької діяльності закордонних угорців. Діє з 1996 року; штатна чисельність 6 осіб; 
3) фонд ім. Яноша Апацаі Чере. Діє з 1998 р.; напрямки діяльності - культурно-освітні програми, перепідготовка фахівців. 
Всі три фонди, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні Відомства, своєю діяльністю охоплюють головні напрямки допомоги закордонним угорцям (освіта, підприємницька діяльність , культура).
Крім того, у Міністерстві освіти протягом п’яти років діє Угорська стипендіальна дирекція у складі близько 30-ти осіб, яка забезпечує навчання у вузах Угорщини 1,5 тис. закордонних угорців. З них, станом на сьогодні, понад 340 українських громадян, переважно угорської національності, які навчаються у 23-х вузах Угорщини.
З метою забезпечення кращих умов для здобуття вищої освіти угорцями у країнах свого проживання Уряд Угорщини ініціював у середині 1990-х рр. створення мережі угорських вузів та кафедр в сусідніх з Угорщиною країнах, які фінансово підтримуються з боку УР. Серед таких на сьогодні успішно діють: угорський університет у Трансільванії (створено у 2002 р., Угорщина виділяє для його функціонування 2 млрд. форинтів щорічно), вузи в містах Комаром та Холмец (Словаччина), Берегівський педагогічний інститут в Закарпатській області; кафедри угорської філології в університеті ім. Яна Коменського (Братислава, Словаччина) та в університеті міста Нові Сад (Югославія).
До компетенції Міністерства національної культурної спадщини УР віднесено питання забезпечення угорських закордонних освітніх закладів навчальною літературою, фінансування відбудови, реставрації й створення нових пам’ятників угорської історії та архітектури на території сусідніх країн, насамперед у місцях компактного проживання угорців. Обсяги фінансування цього напрямку не називаються, але зазначається, що вони значні.
Як засвідчують угорські джерела, обсяги допомоги закордонним угорцям при Уряді Віктора Орбана (1998 - травень 2002 рр.) зросли в п’ять разів і склали майже 10 млрд. форинтів на рік (близько 40 млн. дол. США).
За інформацією Відомства угорців, які проживають за кордоном, система допомоги з боку Угорської держави закордонним угорцям, у тому числі й закарпатським, є ефективною й у перспективі суттєвих змін не зазнає, незважаючи на те, що вона систематично піддається критиці з боку окремих угорських закордонних організацій, у тому числі й Закарпаття. Представники цього Відомства зазначають, що кілька років тому, з виділених фондом ім. Дюли Ійєша 25-30-ти млн. форинтів для Закарпаття, 20-25-ть млн. форинтів пішло на розвиток освіти угорської молоді цього краю. Питома вага коштів, виділених на освіту, склала 80 відсотків обсягу всієї допомоги.
У Відомстві наголошується, що у 2003 р. співвідношення між обсягами загальної допомоги та часткою, що виділяється на освіту, не зміниться. При цьому додається, що нинішні обсяги коштів на освіту угорців Закарпаття збільшилися і складають кілька десятків мільйонів форинтів.

Словацька Республіка
Словацька Республіка (Slovenska Republika) - держава в центральній частині Європи. Територія: 49035 кв. км. Адміністративний поділ: 8 країв. Населення - 5415000 осіб (2001); 85,7 відсотка - словаки; 10,8 - угорці; 1,5 - цигани; 1,0 - чехи; 0,6 - українці-русини; 0,4 - інші (1991). Офіційна мова - словацька. Більшість населення - римо-католики. Столиця - Братислава.
Поза межами Словацької Республіки, зокрема, в США, Канаді, Західній Європі, Австралії, Югославії, Угорщині та інших державах нині проживає понад 2,5 мільйони етнічних словаків. 
Виникнення самостійної Словацької держави (01.01.1993 р.) призвело до якісно нових відносин і співробітництва із закордонними словаками. Суверенна Словацька держава взяла ці відносини під свою опіку. Було схвалено Концепцію діяльності держави щодо діаспори та здійснено ряд наступних практичних кроків: наприкінці 1994 р. Уряд СР призначив Уповноваженого у справах закордонних словаків; у 1995 році було створено нову інституцію - Дім закордонних словаків, який, як правонаступник Інституту закордонних словаків (ІСЗ), що діяв за часів ЧССР, став на практиці осередком відносин зі словацькою діаспорою. Нова інституція, на відміну від ІСЗ, була повністю виведена з-під компетенції Матіци Словенської. 
Головними напрямками діяльності Дому закордонних словаків  є: 
	підтримання та розвиток культурних зв'язків з діаспорою та її організаціями; 

співробітництво зі словацькими культурними інституціями за кордоном; 
накопичення інформації про життя словаків за кордоном та їх презентація в СР; 
проведення тематичних виставок; 
видання фахової, методичної та інформаційно-пропагандистської літератури, журналу „Словенске заграніччє” та інтернет-новин закордонних словаків. 
Бюджет Дому закордонних словаків, безпосередньо підпорядкованого Міністерству культури, у 2001 р. становив 16,5 млн. словацьких крон (343750 дол. США), а 2002 - вже лише 5 млн. крон (понад 104 тис. дол. США). У зв’язку з цим  була скорочена й кількість співробітників інституції з 32 в 2001 до 19 у 2002 р. 
Система державної підтримки та зв’язків із закордонними словаками здійснюється на підставі Закону про закордонних словаків, прийнятого Національною Радою СР у 1997 р. і доповненого в червні 2002 р. Цим законодавчим актом визначаються статус закордонних словаків, їхні права та обов’язки. Всього за період дії Закону близько 8 тисяч закордонних словаків (в т.ч. й 1,5 тисячі етнічних словаків в Україні) отримали відповідне посвідчення, яке надає його власнику ряд пільг на території СР, зокрема, в сфері науки, культури, освіти та щодо умов перебування на території країни. Крім того, було засновано День закордонного словака, яким розпочинаються щорічні Дні закордонних словаків. Нині в установленому порядку готуються додаткові зміни до цього Закону з точки зору його відповідності правовим нормам прийнятим у Європейському Союзі. Суть цих доповнень полягає в наступному. Чинний Закон передбачає однакові умови чи пільги на території материнської Держави для усіх словаків світу, а відтепер він, з одного боку, повинен мати адаптовані правила в рамках членства ЄС, а з другого - поширюватися на словаків інших країн, які не є членами ЄС, як наприклад, Україна. Ці нововведення планується внести на розгляд Парламенту найближчим часом.
Для здійснення постійних зв’язків зі своїми зарубіжними співвітчизниками, в тому числі їх фінансування, у Словаччині існують такі державні та громадські інституції.
Безпосередньо організаційно-методичну діяльність від імені Уряду СР здійснює Генеральний секретаріат закордонних словаків через свій апарат повноважних урядових представників, закріплених за територіями (країнами), в яких проживає словацька діаспора. Секретаріат очолює Клод Балаж. При секретаріаті діє Постійна „Словацька конференція і закордонні словаки”, яка на початку кожного року приймає річні документи на кшталт „Постанова-2002” та „Заява-2002”, в яких викладені основні принципи, стратегія і тактика діяльності на рік. Робота проводиться по секціях: 
- організаційна та легалізації; 
- культури і мистецтва; 
- науки, освіти, молоді і спорту; 
- ЗМІ та інформації; 
- зв’язків і співпраці між СР і закордонними словаками.
Генеральний  секретаріат координує роботу із закордонними словаками таких Центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Словаччини як: 
	Канцелярія Президента Словацької Республіки; 
	Національна Рада Словацької Республіки; 
	Уряд влади Словацької Республіки;
	Міністерство закордонних справ СР (займається вирішенням проблем словаків та словацьких інституцій за кордоном, а також умовами надання статусу закордонного словака);
	Міністерство економіки СР;
	Міністерство оборони СР;
	Міністерство внутрішніх справ СР;
	Міністерство фінансів СР;
	Міністерство культури СР (проводить роботу в таких 4 напрямках: Мінкультури СР і закордонні зв’язки, Проекти допомоги краянам, Дім закордонних словаків, Народний просвітницький центр);
	Міністерство справ і приватизації народного майна СР;
	Міністерство охорони здоров’я СР;
	Міністерство праці, соціальних питань та сім’ї СР; 
	Міністерство освіти СР ( співпрацює Домом закордонних словаків);
	Видавниче агентство СР; 
	Словацьке радіо (самостійний підрозділ - Радіо Словаччини на закордон); 
	Словацьке телебачення; 
	Матиця Словенська; 
	Словацька академія наук;
	Методичний центр Університету Матея Бела словаків закордоння 

За цією схемою здійснюється й фінансування  шляхом надання з бюджетних асигнувань, як правило, річних грантів, через відповідні міністерства і відомства СР на вирішення нагальних потреб словаків за кордоном. Рішення про надання грантів приймає міжвідомча комісія Генерального секретаріату на підставі проектів, представлених організаціями закордонних словаків. Крім бюджетних коштів закордонні організації можуть отримати спонсорську допомогу, або, у виключних випадках, допомогу від „Матіци Словенської”, яка має власні надходження (доходи від видавничої справи, підприємницької діяльності тощо).
Для організації практичної роботи із закордонними словаками в деяких міністерствах створено спеціальні структурні підрозділи. Зокрема, відділ закордонних словаків Мінкультури, секція закордонних словаків в рамках однойменного відділу Міносвіти. Спеціалізовані відділи було створено також в структурі Міністерства закордонних справ та Міністерства внутрішніх справ. Однак це призвело до певного дублювання повноважень та неефективного використання бюджетних коштів. 
Водночас, Секретаріат Матіци Словенської й такі інституції в її складі, як Музей закордонних словаків та інші, що фінансувалися здебільшого з державного бюджету, також самостійно здійснювали некоординовані з державними установами зв’язки з діаспорою, що також призводило до дублювання. Єдиним органом, який намагався здійснювати координацію політики СР по відношенню до закордонних словаків, була міжвідомча Комісія з питань закордонних словаків при МЗС СР, якій через брак повноважень це не завжди вдавалося. 
З метою усунення вказаних вище недоліків, законодавча рада при Уряді СР запропонувала провести реформування існуючих інституцій, які займаються проблематикою діаспори й створити єдину центральну інституцію, а саме: трансформувати інститут Уповноваженого Уряду СР у справах закордонних словаків на базі Дому закордонних словаків у самостійний Відділ у справах закордонних словаків. Відділ мав би здійснювати концептуальне керівництво, координацію, фахове та організаційне забезпечення діяльності державних органів та інституцій у сфері творення та реалізації політики держави щодо діаспори, виконував би функцію центра для контактів та співпраці, використання духовного та економічного потенціалу, надавав би фінансову та методичну допомогу словацькій меншині за кордоном, займався б питаннями міграції та забезпечення допомоги у випадку прибуття на постійне місце проживання в Словаччину та здійснював координацію дій з недержавними суб'єктами при реалізації політики держави в цій сфері. Передбачалося, що Відділ буде самостійною бюджетною організацією, а його керівник безпосередньо призначатиметься і підпорядковуватиметься Уряду СР. Відділ також повинен був координувати діяльність міністерств і відомств Словаччини у галузі співробітництва із закордонними словаками. 
З метою реалізації заходів, спрямованих на збереження та розвиток національно-культурного життя словацької спільноти за кордоном, задоволення культурно-освітніх потреб діаспори, планувалося також створити Фонд підтримки закордонних словаків, як основне джерело забезпечення державно-політичних інтересів СР в даній сфері, фінансування державних проектів та програм, діаспорних громад та акцій позаурядових суб’єктів. 
Однак наразі ні Відділ, ні Фонд не створено й окремі міністерства фінансують певні галузі, наприклад, Міносвіти виділяє стипендії для навчання представників діаспори у навчальних закладах СР. 
В рамках згаданого реформування планувалося створення й Генеральної Ради закордонних словаків, як дорадчого органу, який складатиметься з офіційно делегованих представників організацій словацької меншини та окремих відомих особистостей, які проживають за кордоном. Згадана Рада повинна забезпечувати прямий контакт з діаспорою, сприяти вирішенню основних питань створення системи та практичної реалізації проектів співпраці, спрямованих на задоволення культурно-освітніх потреб словаків за кордоном й фінансуватися з державного бюджету СР. Нещодавно така Генеральна Рада була створена. До її складу входить і Й. Гайніш, голова наймасовішої національно-культурної організації словаків в Україні. 

Республіка Болгарія
Республіка Болгарія (Республика България) - держава на південному сході Європи, на Балканському півострові. Територія: 110994 кв. км. Адміністративний поділ: 9 областей. Населення - 7707000 осіб. (2001); 85,3 відсотка - болгари; 8,5 - турки; 2,6 - цигани; 2,5 - македонці; 0,3 - вірмени; 0,2 - росіяни; 0,6 - інші (1989). Офіційна мова - болгарська. 64,5 відсотка населення - невіруючі; 26,7 - православні; 7,5 - мусульмани; 0,7 - протестанти; 0,5 - римо-католики; 0,1 - інші (1982). Столиця - Софія. 
Координатором роботи з болгарською діаспорою у світі є Агентство по роботі з болгарами за кордоном, створене спеціальною постановою Ради Міністрів Республіки Болгарія у вересні 1992 р., як орган при Раді Міністрів Республіки Болгарія. Згідно з новою ж постановою, у лютому 2000 р. воно перетворене у Державне агентство по роботі з болгарами за кордоном при Раді Міністрів Республіки Болгарія. 
Головним завданням Державного агентства є координація державної політики Болгарії в сфері роботи зі співвітчизниками, які живуть поза межами держави. Штат цього державного органу нараховує 20 експертів та допоміжний персонал. Для виконання конкретних програм можуть додатково залучатися експерти зі сторони, спеціалісти з різних галузей. З квітня 2002 р. Державне агентство очолює Антон Піралков.
Агентство координує дії усіх державних органів у сфері роботи з діаспорою. Співпрацює з неурядовими організаціями „Родолюбіє” та „Мати Болгарія”, мета яких - допомога діаспорі, переважно у Молдові, Україні, Югославії. Спільно з Державним агентством по роботі з болгарами, громадські організації беруть участь у виконанні ряду державних програм, збирають книги для потреб діаспори, кошти на спорудження пам’ятників у місцях компактного проживання співвітчизників тощо. 
Свою діяльність Агентство будує за напрямками роботи з діаспорою по регіонах: 
- України, Молдови та країн СНД; Румунії, Югославії та інших країн Балканського регіону; Європи і Америки;  інших країн світу. 
Агентство забезпечується бюджетним фінансуванням. Завдяки цьому воно має можливість з 1990 р., після ухвалення Радою Міністрів постанови про підтримку своїх співвітчизників за кордоном, здійснювати безоплатне навчання співвітчизників з країн СНД та Балканського півострова в університетах Болгарії. Окрім того, до широкої участі у конкурсах залучаються талановиті діти болгарської національності переважно з України, Молдови, Югославії та країн СНД. 
Агентство також займається видавничою діяльністю. Має свій двомісячний періодичний орган - журнал „Ехо”. Спільно з Міністерством освіти організовує конкурси на написання підручників для потреб діаспори та організовує їх видавництво. 
У місцевих органах влади своїх координаторів Державне агентство по роботі з болгарами за кордоном не має, але спирається на локальні товариства „Родолюбіє” та „Мати Болгарія”, членами яких є патріотично налаштовані люди старшого покоління та місцева інтелігенція. 
Замість післямови
	
Отже, як видно з викладеного, сусудні з Україною держави приділяють значну увагу розвитку зв’язків зі своїми діаспорами та їх підтримці. Міжнародний досвід свідчить, що координацію роботи зі співвітчизниками за кордоном здійснюють спеціальні урядові органи, або відповідні підрозділи міністерств закордонних справ. У деяких країнах такі урядові органи займаються також питаннями національних меншин у своїй державі, що дозволяє ефективніше застосовувати комплексні підходи для досягнення паритетності етнокультурного розвитку відповідних національних меншин. Зокрема, заслуговує на увагу досвід Литви, де функціонує Департамент національних меншин і вихідців з Литви при Уряді Литовської Республіки. 
Разом з тим, слід констатувати, що визначення системної та цілеспрямованої політики щодо української діаспори не стало пріоритетом державного будівництва одночасно з набуттям Україною незалежності. Лише з часом логіка розвитку державотворчих процесів призводила до усвідомлення не тільки бажаності, але й життєвої необхідності формування такої політики.
Суттєвим кроком на цьому шляху стала Державна програма „Українська діаспора на період до 2000 року”. Вона була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 січня 1996 р. В документі знайшли відображення завдання налагодження зв‘язків та розвитку співробітництва між Україною й українською діаспорою, створення механізму міжнародно-правового захисту інтересів зарубіжних українців, розв‘язання низки проблем їхнього культурно-освітнього життя. Тоді вперше на державному рівні було розроблено конкретні заходи задля духовного єднання українців світу. Таким чином, Україна заявила про свій намір опікуватися долею своїх синів і дочок, які опинилися за межами держави.
Майже одночасно була зроблена спроба узгодити діяльність низки органів влади, наукових установ і громадських об‘єднань, що залучалися до виконання Державної програми, шляхом утворення постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою (МКР) на чолі з Віце-прем‘єр-міністром України. Протягом 1996-1999 рр. відбувалися її щорічні засідання, на яких окремі причетні до даної сфери структури звітували про виконану роботу. Попри представницький персональний склад, статус МКР не передбачав наявності постійно діючого виконавчого апарату з відповідними організаційно-розпорядчими повноваженнями, що унеможливлювало практичну координацію міжвідомчої взаємодії та не сприяло ефективному втіленню в життя прийнятих рішень.
Після ліквідації в ході адміністративної реформи 1999 р. Державного комітету України у справах національностей та міграції (саме він ініціював прийняття та координував виконання Державної програми „Українська діаспора на період до 2000 року”, організаційно забезпечував діяльність Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою) в структурі центральних органів виконавчої влади не було єдиної установи, яка б більш-менш комплексно опікувалася діаспорною проблематикою. 
Поштовхом до зростання активності у сфері розвитку взаємодії з українцями зарубіжжя став ІІІ Всесвітній форум українців, який відбувся в серпні 2001 року. За його підсумками відновлено статус Державного комітету України у справах національностей та міграції, затверджена Указом Президента України Національна програма „Зкордонне українство” на період до 2005 р., розроблено нову редакцію проекту Закону України про статус закордонного українця, який 6 лютого 2003 р. прийнято у першому читанні. 
Разом з тим, сьогодні в державно-управлінській діяльності даною сферою спостерігається тенденція до повторного застосування наведеного вище застарілого досвіду без врахування його невисокої ефективності на тлі відсутності чітко визначеної політики Української держави щодо української діаспори. В структурних підрозділах органів центральної виконавчої влади, що співпрацюють з українською діаспорою й залучені до виконання заходів Національної програми „Закордонне українство” на період до 2005 р.у (МЗС, Держкомнацміграції, МОН, Мінкультури) не набереться й 15 штатних співробітників, які безпосередньо відповідають за цю ділянку роботи. 
Не існує й окремо виділених посадових одиниць для роботи з діаспорою в структурі дипломатичних представництв України навіть у країнах з багаточисельною українською діаспорою.
Одним із найбільш ефективних шляхів розвитку взаємодії з українською діаспорою могла б стати розробка та реалізація спеціальних програм співробітництва між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав проживання українців. Одночасно з цим повинно активніше встановлюватися дієве шефство областей нашої держави над українськими громадами зарубіжжя та формуватися інформаційний комп’ютеризований банк даних про їхні нагальні потреби.
	Зазначені заходи передбачені Національною програмою “Закордонне українство” на період до 2005 р. та мають виконуватися обласними державними адміністраціями. Фактично вказані завдання покладаються разом з іншими функціями на територіальні управління (відділи) у справах національностей та міграції, середня штатна чисельність яких становить на сьогодні лише чотири одиниці. Це значно ускладнює проведення необхідної роботи на місцях.
	Дбаючи про зарубіжних українців, захищаючи їхні права та інтереси, наша держава дбає про своє майбутнє. Україна має навчитися
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Додатки

Додаток 1
Анкета експертного опитування
„Ефективність взаємодії представників західної української діаспори з Україною”

1. Назвіть, будь ласка, три найголовніші фактори, які, на Вашу думку, гальмують розвиток взаємодії діаспори з Україною. Розташуйте їх в ієрархічному порядку (найважливіший фактор — 1) щодо кожної сфери суспільного життя окремо:
- у політиці: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- в економіці:
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у науковій сфері: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у сфері культури: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у релігійній сфері: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- інше (у сфері туризму, спорту тощо):

2. Які фактори, на Вашу думку, гальмують відносини в сфері індивідуальних контактів?
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

3. Які фактори стимулюють взаємодію західної діаспори з Україною? Розташуйте їх в ієрархічному порядку (найважливіший фактор — 1) щодо кожної сфери суспільного життя окремо:
- у політиці: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- в економіці: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у науковій сфері:
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у сфері культури: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- у релігійній сфері: 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
- інше (у сфері туризму, спорту тощо):
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________


4. Які фактори сприяють розвиткові індивідуальних контактів? 
І._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
5.Західна діаспора вже має певний досвід співробітництва з Україною. Починаючи з кінця 1980-их років, воно значно активізувалось і набуло цілком визначених форм. Нижче перелічено деякі з форм взаємодії, що практивувались попередніми роками. За допомогою 5-бальної шкали оцініть їх з точки зору доцільності як для діаспори, так і для України. Найвищий бал - 5, найнижчий - 1. Обведіть кружком бал, який відповідає Вашій оцінці, додайте і оцініть власні варіанти форм взаємодії, які не вказані, але необхідні для розгляду.


для України

для діаспори

1.

обмін делегаціями між установами України і діаспори для більшого взаєморозуміння і взаємоп і знання
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2.

створення спільних підприємств
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3.

заснування та діяльність благодійних фондів
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4.

посередництво діаспори у виведенні України на зовнішні ринки, зокрема, на ринки і економічні структури країни поселення
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5.

допомога представників діаспори громадянам України, що тимчасово перебувають за кордоном
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6.

розробка спільних наукових проектів та обмін науковими фахівцями
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Ваші варіанти:

6. Як Ви вважаєте, які форми співробітництва діаспори з Україною мали найбільше поширення останніми роками? (Позначте, будь ласка, три позиції).
1. благодійницька діяльність
2. прямі інвестиції представників діаспори в економіку України
3. сприяння діаспори у підготовці фахівців для української держави
4. викладацька діяльність представників діаспори в Україні
5. праця викладачів з України в установах діаспори
6. залучення фахівців з діаспори до розробки проектів реформування правової, політичної, економічної та інших систем українського суспільства
7. використання можливостей діаспори для виходу українських підприємців на ділові кола зарубіжних країн
8. створення спільних "українсько-українських" підприємств
9. Ваші варіанти ______________________________________
7. Як Ви, з урахуванням вищесказаного, в цілому оцінюєте досвід взаємодії України і діаспори:
1. позитивно
2. він має більше позитивних, ніж негативних рис
3. він має більше негативних, ніж позитивних рис
4. негативно
5. важко відповісти

8. Для надання зв'язкам України із західною діаспорою більшої системності і цілеспрямованості варто, на думку групи, яка проводить дане дослідження, здійснити ряд додаткових заходів. Оцініть, в якій мірі перелічені нижче заходи  (питання анкети 6-11) сприятимуть цьому, і висловіть свої пропозиції (питання анкети 12):

- Прийняття Верховною Радою України законодавчого акту, який би надавав переваги в економічній діяльності представникам діаспори у порівнянні з іншими іноземними підприємцями:
1. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
- Прийняття Верховною Радою України відповідного звернення до діаспори з метою морально-патріотичного її заохочення:
1. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
- Розробка і введення в дію Акту національного примирення:
1. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
- Розбудова інфраструктури міжнародної інформаційної мережі України, зокрема, відкриття її журналістських представництв у місцях найбільшого діаспорного скупчення:
1. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
- Безпосередня участь найвищого керівництва України при розробці спільних проектів, визначенні шляхів і форм ділового співробітництва з діаспорою:
І. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
-Забезпечення представникам діаспори участі і впливового співвирішен-ня питань, що стосуються співпраці України із зарубіжними українцями:
1. сприятиме
2. матиме незначний позитивний вплив
3. не сприятиме
4. важко відповісти
- Ваші пропозиції:

9. Враховуючи суттєві відмінності в політичних орієнтаціях та рівні національно-етнічної самоідентифікації українського громадянства різних регіонів української держави, як Ви вважаєте, наскільки воно готове до всебічної співпраці з діаспорою? (Позначте, будь ласка, одну позицію по кожному регіону)



так, цілком

швидше так,

швидше

ні

важко



готове

ніж ні

ні, ніж так



відповісти

Західна Україна

1

2

3

4

5

Центральна Україна
1
2
3
4
5
Східна Україна

1

2

3

4

5

Південна Україна і Крим


1

2

3

4

5













10.  Населення України відзначається своєю поліетнічністю.  Як Ви вважаєте, чи має охоплювати взаємодія української діаспори з Україною не тільки українців, але й представників інших етнічних спільнот?
1. так
2. швидше так, ніж ні
3. швидше ні, ніж так
4. ні
5. важко відповісти

11.  Як Ви оцінюєте можливість рееміграції до України представників західної діаспори?
1. масова рееміграція неможлива взагалі
2. масова рееміграція можлива найближчими роками
3. масова рееміграція можлива в майбутньому
4. рееміграція в поодиноких випадках можлива найближчими роками
5. рееміграція в поодиноких випадках можлива в майбутньому
6. можлива лише рееміграція в поодиноких випадках

12. Якщо Ви припускаєте можливість рееміграції навіть в незначних масштабах і оцінюєте цей процес позитивно, то яких заходів необхідно вжити для його стимулювання з боку української держави?

13. Чи вважаєте Ви сьогодні більш доцільним у взаємодії України і діаспори створення сприятливих умов не для реемігрантів, а для тих представників західної діаспори, які бажають жити і працювати в Україні тимчасово, не пориваючи з країною проживання?
1. так, сьогодні це більш доцільно
2. треба однаково стимулювати обидви процеси
3. ні, недоцільно
4. інше (вкажіть, будь ласка) _______________________________
14. Як Ви ставитесь до еміграції українців з України на Захід в сучасних умовах?
1. в невеликих масштабах вона є корисною для діаспори і не зашкодить Україні
2. в будь-яких масштабах еміграція з України небажана
3. інше (вкажіть, будь ласка) ________________________________
15. Чи погоджуєтесь Ви, щоб в наукових публікаціях та в практичних рекомендаціях владним структурам України (за темою даного дослідження) деякі Ваші думки і відповіді були зацитовані?
1. так
2. ні

Щиро дякуємо за співпрацю!

Додаток 2
Анкета
соціологічного опитування “Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан”

І.

Як довго Ви мешкаєте у даному населеному пункті?_______________

Зазначте місце, з якого Ви прибули до Казахстану? ________________

Як часто Ви виїжджаєте за межі Казахстану?
1. кілька разів на рік
2. щорічно
3. один раз на кілька років
4. практично не виїжджаю

Ви маєте бажання виїхати з Казахстану?
1. так
2. швидше так, ніж ні
3. швидше ні, ніж так
4. ні
5. важко відповісти

Якщо Ви відповіли “ні” на попереднє запитання, переходьте до відповідей на запитання ІІ розділу

Якщо бажаєте переїхати, то до якої країни?
1. до України
2. до Росії
3. до іншої країни (зазначте)_______________
4. важко відповісти

Для Вас найкраще було б переїхати до міста чи сільської місцевості?
1. не має значення куди переїжджати до міста чи села
2. бажано було б переїхати до села
3. бажано було б переїхати до міста
4. важко відповісти


До якої саме місцевості України Ви хотіли б переїхати?
(Зазначте, будь ласка, конкретну область, місто)______________________

Ви мали б бажання виїхати з Казахстану:
1. на тимчасове проживання
2. на постійне проживання
3. важко відповісти

Коли Ви збираєтесь виїхати?
1. найближчим часом
2.  у найближчі місяці
3. протягом року
4. протягом 2–3 років
5. протягом 5 років
6. поки що не знаю
7. коли будуть створені певні умови 
8. важко відповісти

Які кроки Вами вже зроблені з підготовки до переїзду?______________
_______________________________________________________________

За яких умов Ви вважаєте реальним свій переїзд в Україну?
(Зазначте лише один варіант відповіді)
1. за будь–яких умов
2. збереження соціальних гарантій (пенсії, трудового стажу і т.п.)
3. одержання впорядкованого житла
4. одержання будь–якого житла
5. одержання землі
6. одержання роботи за спеціальністю
7. одержання будь–якої роботи
8. наявність коштів на переїзд
9. важко відповісти

Через які причини Ви бажаєте ереїхати?__________________________________

За яких умов Ви могли б змінити своє рішення щодо переїзду?________________

У випадку Вашого переїзду в Україну Ваші діти старші 18–ти років залишаться у Казахстані чи переїдуть разом із Вами?
1. так, переїдуть
2. ні, залишаться
3. важко відповісти

Чи маєте Ви близьких родичів в Україні?
1. так
2. ні

ІІ.
Серед Ваших близьких знайомих та друзів більше представників якої національності?
1. казахів
2. росіян
3. українців
4. інших національностей

Чи існує, на Ваш погляд, реальна загроза міжетнічних конфліктів в місцевості, де Ви зараз мешкаєте?
1. так
2. швидше так, ніж ні
3. швидше ні, ніж так
4. ні
5. важко відповісти

Ви особисто зіштовхувалися із проявами побутового націоналізму?
1. так, часто
2. досить часто
3. рідко
4. ні
5. важко відповісти

Чи відомі Вам факти упередженого ставлення до представників неказахської національності при працевлаштуванні?
1. так
2. ні

Чи відчували Ви труднощі при працевлаштуванні або просуванні по службі, зумовлені Вашим етнічним походженням?
1. так, неприховані
2. приховані
3. ні
4. важко відповісти

Чи зіштовхувалися Ви з проявами етнічної дискримінації, якщо так, то де саме:
1. не зіштовхувався
2. в громадських місцях 
3. в учбово–навчальних закладах
4. на роботі
5. інше (зазначте, будь ласка)_________________________

Представники якої національності складають більшість Вашого трудового колективу?
1. казахи
2. росіяни
3. українці
4. інші (зазначте, будь ласка)_________________________

ІІІ.
Ви працюєте за фахом?
1. так
2. ні

Рід Вашої діяльності на основному місці роботи?
1. 	керівник
2. 	фахівець (лікар, інженер, юрист, викладач, науковий працівник)
3. 	службовець (бухгалтер, секретар, чиновник, військовослужбовець)
4. 	кваліфікований робітник
5. 	некваліфікований робітник (на виробництві, у сільському господарстві)
6. 	пенсіонер
7. 	студент
8. 	домогосподиня
9. 	тимчасово безробітний, шукаю роботу

Ваша спеціальність?____________________________________________

Зазначте, будь ласка, спеціальність членів Вашої родини ____________

Ви задоволені розміром своєї заробітної плати?
1. 	так, цілком
2. 	не зовсім задоволений
3. 	незадоволений
4. 	важко відповісти

Ви задоволені змістом своєї роботи?
1. так, цілком
2. не зовсім задоволений
3. 	незадоволений
4. 	важко відповісти

Які найбільш важливі проблеми постали сьогодні перед Вашою родиною?_______________________________________________________ 

IV.
Ви володієте казахською мовою?
1. 	досконало
2. 	досить вільно
3. 	говорю з певними труднощами /маю певні труднощі у спілкуванні/
4. 	можу порозумітися
5. 	зовсім не володію

Ви цікавитеся подіями, що відбуваються у громадсько–політичному житті Казахстану?
1. 	так, досить активно
2. рідко
3. 	ні, мене це не цікавить
4. 	важко відповісти

Ви цікавитеся подіями, що відбуваються у соціально–економічному житті Казахстану?
1. 	так, досить активно
2. 	рідко
3. 	ні, мене це не цікавить
4. 	важко відповісти


Ви цікавитеся подіями, що відбуваються у культурному житті Казахстану?
1. 	так, досить активно
2. 	рідко
3. 	ні, мене це не цікавить
4. 	важко відповісти

Чи берете Ви участь у громадському житті?
1. 	так
2. 	ні

Якщо так, то яким чином?
1. 	стежу за останніми подіями
2. 	звертався до редакцій газет, на телебачення або радіо
3. 	звертався до депутата або іншої офіційної особи
4. 	підписував колективний лист, звернення 
5. 	виконую громадські доручення на роботі
6. 	беру участь у зборах, мітингах
7. 	є членом громадської організації/політичної партії (зазначте якої)
8. 	інше (що саме, зазначте, будь ласка)

Наскільки Ви задоволені культурно–побутовими умовами Вашого міста?
1. 	задоволений
2. 	не цілком задоволений
3. 	незадоволений
4. 	важко відповісти

Яку мову Ви вважаєте рідною?
1. 	казахську
2. 	українську 
3. 	російську
4. 	іншу (зазначте, будь ласка)

Ви володієте українською мовою?
1. 	досконало
2. 	досить вільно
3. 	говорю з певними труднощами /маю певні труднощі у спілкуванні/
4. 	можу порозумітися
5. 	зовсім не володію

Якою мовою, як правило, Ви спілкуєтеся вдома?
1. 	казахською
2. 	українською 
3. 	російською
4. 	іншою

Якою мовою, як правило, Ви спілкуєтеся на роботі?
1. 	казахською
2. 	українською 
3. 	російською
4. 	іншою


Якою мовою Ви хотіли б навчати своїх дітей у школі?
1. 	казахською
2. 	українською 
3. 	російською
4. 	іншою

На Вашу думку, чи необхідне Вашим дітям вивчення української мови?
1. 	так
2. 	ні
3. 	важко відповісти

Які українські народні свята відзначаються у Вашій родині?_______________________________________________________

Яке із нижченаведених визначень найбільше відповідає Вашим уявленням про себе?
1. 	українець
2. 	громадянин Казахстану
3. 	радянська людина
4. 	важко відповісти

Здебільшого яким чином Ви підтримуєте зв’язок з Україною?
(Можливі кілька варіантів відповіді)
1. 	через засоби масової інформації
2. 	участь у спільних з українськими організаціями Казахстану проектах (наукових дослідженнях, ділових зустрічах, концертах, фестивалях і т.п.)
3. 	участь у спільних з українськими організаціями в Україні проектах (наукових дослідженнях, ділових зустрічах, концертах, фестивалях і т.п.)
4. 	індивідуальні контакти
5. 	інше (зазначте, будь ласка)

Рік Вашого народження?________________________________________

Місце Вашого народження?______________________________________

До якої національності Ви себе відносите?_________________________

Ваша освіта?
1. 	початкова (7 класів і менше )
2. 	неповна середня (8–9 класів)
3. 	загальна середня
4. 	середня спеціальна (технікум, училище)
5. 	незакінчена вища 
6. 	вища

До якої конфесії або релігії Ви себе відносите?
1. 	греко–католицької
2. 	римо–католицької
3. 	православної
4. 	мусульманської
5. 	протестантської
6. 	іудейської
7. 	пасивно віруючий
8. 	атеїст

Ваш сімейний стан?
1. 	неодружений/а
2. 	одружений/а
3. 	розлучений/а
4. 	вдівець/вдова

Якої національності Ваш/Ваша чоловік/дружина?__________________

Яким був загальний прибуток Вашої родини у минулому місяці?______

Який склад Вашої родини?________________________________________


Додаток 2
таблиці** У всіх таблицях цього додатку відсотки обраховані до числа відповідей. за результатами соціологічного опитування “Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України – жителів Республіки Казахстан”
Таблиця 1
Розподіл респондентів за віком та національністю
Вік
Національність

українці

Росіяни
німці
поляки
кримські татари
інші

Кіль–кість
%
Кіль–кість
%
Кіль–кість
%
Кіль–кість
%
Кіль–кість
%
Кіль–кість
%
до 20 років
26
3,9
10
6,9
6
8,8
–
–
2
3,2
–
–
20 –30 років
64
9,5
31
21,5
6
8,8
4
17,4
7
11,1
3
23,1
30– 45 років
209
31,2
63
42,4
19
28,0
2
8,7
25
39,7
7
53,8
45–55 років
109
16,2
21
14,6
10
14,7
4
17,4
10
15,9
3
23,1
55– 65 років
149
22,2
18
12,5
14
20,6
3
13,0
9
14,3
–
–
65–75 років
78
11,6
3
2,1
4
5,9
9
39,2
7
11,1
–
–
> 75 років
24
3,6
–
–
1
1,4
–
–
1
1,5
–
–
не відповіли
12
1,8
–
–
8
11,8
1
4,3
2
3,2
1
–
Разом
671
100
146
100
68
100
23
100
63
100
14
100

Таблиця 2а
Деякі соціально–демографічні характеристики групи респондентів, 
які ймовірно виїдуть у найближчі п`ять років


вік,%
національність,%
сімейний стан,%
до 20 років
13,2
українці
78,0
неодружені
16,0
20 – 30 років
8,0
росіяни
9,1
Одружені
68,0
31–45 років
34,3
німці
3,7
Розлучені
6,0
46–55 років
16,0
крим.татари
9,0
Вдівці
10,0
56–65 років
27,3
поляки
1,2


старші за 65 р.
1,2
інші
–


Разом
100
разом 
100
Разом
100

Рід основного  заняття респондентів,%

Керівник
2,4
Спеціаліст
34,2
Службовець
12,1
кваліфікований робітник
21,2
некваліфікований робітник
2,0
Пенсіонер
18,3
Студент
5,3
Домогосподиня
4,7
тимчасово безробітний
–
Разом
100

Освіта,%

Початкова
13,8
Середня
46,2
Вища
39,7
разом 
100

Таблиця 2б
Деякі соціально–демографічні характеристики групи респондентів, 
які швидше виїдуть, ніж залишаться  

вік,%
національність,%
сімейний стан,%
до 20 років
6,3
українці
78,0
неодружені
13,0
20 – 30 років
9,3
росіяни
6,0
одружені
67,0
31–45 років
34,4
німці
5,3
розлучені
11,0
46–55 років
23,4
крим.татари
6,0
вдівці
9,0
56–65 років
18,1
поляки
2,1


старші за 65 р.
8,5
інші



разом 
100
разом  
100
разом  
100

Рід основного заняття респондентів,%

Керівник
4,2
Спеціаліст
32,1
Службовець
10,1
кваліфікований робітник
14,4
некваліфікований робітник
3,3
Пенсіонер
20,6
Студент
6,1
Домогосподиня
3,0
тимчасово безробітний
6,2
Разом
100

Освіта,%

Початкова
14,0
Середня
41,0
Вища
45,0
Разом
100

Таблиця 2в

Деякі соціально–демографічні характеристики групи респондентів, 
які бажають виїхати у наступні 5 років

Вік,%
Національність,%
Сімейний стан,%
до 20 років
6,9
українці
72,4
неодружені
12,8
20 – 30 років
14,7
росіяни
12,5
одружені
70,6
31–45 років
29,8
німці
8,7
розлучені
8,7
46–55 років
8,8
крим.татари
4,7
вдівці
7,9
56–65 років
26,6
поляки
0,5


старші за 65 р.
13,2
інші
0,7


разом 
100
разом
100
разом
100


Рід основного  заняття респондентів,%

Керівник
4,1
Спеціаліст
35,4
Службовець
14,1
кваліфікований робітник
18,1
некваліфікований робітник
1,5
Пенсіонер
21,4
Студент
4,2
тимчасово безробітний
1,2
Разом
100

Освіта,%

Початкова
8,9
Середня
51,2
Вища
39,9
разом 
100


Таблиця 2г

Деякі соціально–демографічні характеристики групи респондентів, 
які виявили бажання виїхати  без визначення термінів

вік,%
національність,%
Сімейний стан,%
о 20 років
1,8
українці
87,8
неодружені
14,6
20 – 30 років
28,9
росіяни
4,9
одружені
65,8
31–45 років
44,2
німці
2,4
розлучені
9,9
46–55 років
13,9
крим.татари
4,9
вдівці
9,7
56–65 років
7,9
поляки
–


Старші за 65 р.
3,3
інші
 –


Разом
100
разом
100
разом
100

Рід основного заняття респондентів,%

Керівник
14,6
Спеціаліст
19,5
Службовець
12,2
кваліфікований робітник
24,4
некваліфікований робітник
5,4
Пенсіонер
4,7
Студент
9,3
Домогосподиня
5,0
тимчасово безробітний
4,9
разом 
100

 
Освіта,%

початкова
15,9
Середня
36,1
Вища
48,0
разом 
100


Таблиця  2д
Деякі соціально–демографічні характеристики групи респондентів, 
які бажають залишитися

вік,%
національність,%
сімейний стан,%
до 20 років
3,6
Українці
67,7
неодружені
10,2
20 – 30 років
19,7
Росіяни
28,5
одружені
71,7
31–45 років
32,1
Німці
0,6
розлучені
8,7
46–55 років
14,9
крим.татари
–
вдівці
9,4
56–65 років
22,2
Поляки
0,5


старші за 65 р.
7,5
Інші
2,7


Разом
100
Разом
100
разом
100

Рід основного заняття респондентів,%

Керівник
10,2
Спеціаліст
13,8
Службовець
10,3
кваліфікований робітник
22,0
некваліфікований робітник
9,2
Пенсіонер
17,4
Студент
4,6
Домогосподиня
4,5
Тимчасово безробітний
7,0
разом 
100

Освіта,%

Початкова
5,7
Середня
50,0
Вища
44,3
разом 
100

Таблиця 3
Області України, визначені респондентами пріоритетними для свого переїзду
Область України
Кількість
(чол.)
% до загальної сукупності респондентів
% до числа відповідей
Вінницька 
43
4,0%
7,1%
Волинська
16
1,5%
2,7%
Дніпропетровська
30
2,8%
4,2%
Донецька
25
2,3%
5,2%
Житомирська
15
1,4%
2,5%
Закарпатська
7
0,6%
1,1%
Запорізька
30
2,8%
5,0%
Івано–Франківська
66
6,0%
11,0%
Київська
25
2,3%
4,2%
Кіровоградська
7
0,6%
1,1%
Луганська
19
1,8%
3,1%
Львівська
56
5,1%
9,3%
Миколаївська
8
0,7%
1,3%
Одеська
18
1,6%
3,0%
Полтавська
16
1,5%
2,7%
Рівненська
7
0,7%
1,1%
Сумська
14
1,3%
2,3%
Тернопільська
8
0,7%
1,3%
Харківська
44
4,0%
7,3%
Херсонська
14
1,3%
2,3%
Хмельницька
18
1,6%
3,0%
Черкаська
8
0,7%
1,3%
Чернівецька
5
0,5%
0,8%
Чернігівська
18
1,6%
3,0%
м. Київ
55
5,0%
9,1%
АРК
30
2,8%
5,0%
не відповіли
489
44,8%
–
Разом
1091
100%
100%


Додаток 3. 
анкета
соціологічного опитування „Українці Румунії та румуни України”

Шановні друзі!

Як відомо, 2 червня 1997 р. у м. Констанца (Румунія) підписано Договір про відносини добросусідства та співробітництва між Україною та Румунією, відповідно статті 13 якого було створено Змішану міжурядову українсько-румунську комісію з питань забезпечення прав національних меншин. Протоколом (п. 11.1.) її першого засідання передбачено вивчення стану української національної меншини в Румунії та румунської — в Україні. Дане опитування проводиться за взаємною домовленістю України та Румунії.
Його мета — з'ясувати, як сьогодні живуть українці в Румунії, наскільки вони прагнуть зберегти свою етнічну самобутність. Аналогічне опитування буде проведено і серед румунів в Україні.
Просимо Вас відповісти на такі запитання:
І.
1. Як довго Ви мешкаєте у цьому місті (селі)?
    1- 1-5 років
    2-5- 10 років
    3- 10 років і більше
    4- уродженець цього місця, проживаю тут весь час без виїзду
II.
2. Ви віруюча людина?
1- так
2- ні
3. До якої конфесії Ви себе відносите?
1-греко-католицької
2- римо-католицької
3- православної
4- протестантської
5- пасивно віруючий 
6- іншої
4. Як часто Ви відвідуєте церковну службу?
1-кілька разів на тиждень 
2- щонеділі (щотижня)
3- на релігійні свята
4- час від часу

5. Якою мовою Ви хотіли б, щоб правилося у церкві, яку Ви відвідуєте?
1- українською
2- українською і румунською
3- румунською
4- іншою

6. Якою мовою нині правиться служба у церкві, яку Ви відвідуєте?
1- українською
2- українською і румунською
3- румунською
4- іншою

     ІІІ.
7. Чи є у Вас можливість слухати радіопередачі українською мовою?
1- так
    2-ні
8. Чи є у Вас можливість дивитися телепередачі українською мовою?
1- так 
2- ні
9. Наскільки зручний для Вас час виходу в ефір цих передач?
1- досить зручний
2- важко відповісти, зручний чи ні
3- не зовсім зручний
10. Які румунські україномовні видання Ви читаєте?

11. Чи вважаєте Ви необхідним збільшити число теле- і радіопередач українською мовою про сучасне, історичне минуле, культуру українського народу?
1- так, це було б добре
2- ні, достатньо того, що є
3- не знаю
IV.
12. Серед Ваших близьких знайомих та друзів більші представників якої національності?
1- переважно українці
2- українців приблизно половина
3- переважно неукраїнці

13. Який національний склад колективу, де Ви працюєте (або навчаєтеся)?
1- переважно українці
2- українців приблизно половина
3- переважно неукраїнці

14.  Як би Ви поставилися, якщо б будь-хто з Ваших найближчих родичів (син, донька, брат, сестра) одружився з людиною іншої національності?
1- вважаю такий шлюб небажаним
2- національність у шлюбі не має значення, якщо чоловік (дружина) слідує звичаям мого народу           
3- віддав би перевагу людині своєї національності, але не став би заперечувати шлюбу з людиною іншої національності
4- національність у шлюбі не має значення
5- важко відповісти

15. Чи маєте Ви родичів (братів, сестер, дітей), які одружені з людиною іншої національності?
  1- так
  2- ні

V.
16. В якій школі вчаться Ваші діти?
1- школі з румунською мовою навчання
2- школі з частковим викладанням предметів українською мовою
3-школі з румунською мовою навчання, вивченням
української мови факультативно
4- інше

17. Якою мовою Ви бажали б, щоб Ваші дітей навчалися у школі?
1- румунською
2- українською
3- румунською та українською
4- інше

18. Хотіли б Ви, щоб Ваші діти володіли українською мовою?
1- так
2- важко відповісти, так чи ні
3- ні

19. Чи маєте Ви бажання, щоб Ваші діти отримали освіту в Україні?
1- так
2- важко відповісти, так чи ні
3- ні

VI.
20. Наскільки Ви володієте румунською мовою?
1- досить вільно
2- розмовляю з певними труднощами
3- можу порозумітися
4- зовсім не володію
21. Яку мову Ви вважаєте рідною?
1- румунську
2- українську
3- іншу (зазначте, будь ласка)
22. Наскільки Ви володієте українською мовою?
1- досить вільно
2- розмовляю з певними труднощами
3- можу порозумітися
4- зовсім не володію
23. Якою мовою Ви володієте більш вільно?
1- українською
2- румунською
3- іншою
24. Якою мовою, як правило, Ви спілкуєтесь у сім'ї?
1- румунською
2- українською
3- румунською та українською
4- іншою
25. Якою мовою Ви частіше спілкуєтесь на роботі?
1- румунською
2-українською
3- румунською та українською
4- іншою

VII.
26. Яким чином Ви здебільшого підтримуєте зв'язок з Україною?
1- через засоби масової інформації
2- участь у спільних з українськими організаціями Румунії проектах (наукових дослідженнях, ділових зустрічах, концертах, фестивалях і т.п.)
3- участь у спільних з українськими організаціями в Україні проектах (наукових дослідженнях, ділових зустрічах, концертах, фестивалях і т.п.)
4- індивідуальні контакти, поїздки
5- інше (зазначте, будь ласка) 
27. Чи маєте Ви близьких родичів в Україні?
1- так
2- ні
    3- не знаю
28. Як часто Вам доводиться бувати в Україні?
1- кілька разів на рік
2- щорічно
3- один раз на кілька років
4- практично не буваю
5- ніколи не був
29. З якою метою Ви приїздите до України?
1- на роботу
2- на навчання
3- робочі поїздки (нарада, ділова зустріч, відрядження тощо)
4- в особистих справах
5- здійснити покупки (промтовари, госптовари, продтовари тощо)
6- на ринок (за покупками, для продажу   продуктів, рея цей)                                          
7- відвідати підприємства побутового обслуговування
8- відвідати заклади культурного призначення: подивитися виставу, концерт, спортивні змагання; відвідати музей, виставку тощо
9- навідатися до родичів, зустрітися з друзями
10- провести відпуску
11- інше 
12- не їздив в Україну
30. Звідки Ви в основному дізнаєтеся про події, відбуваються в Україні?
1- румунські засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети)
2- українські засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети)
3- повідомлення у виданнях українців Румунії
4- розповіді друзів, знайомих, близьких
5- інше

VIII.
31. Ви працюєте за фахом?
1- так
    2- ні
32. Рід Вашої діяльності на основному місці роботи?
1- керівник
2- фахівець (лікар, інженер, юрист, викладач, науковий працівник)
3- службовець (бухгалтер, секретар, чиновник, військовослужбовець)
4- кваліфікований робітник
5- некваліфікований робітник (на виробництві, у сільському господарстві) 6- пенсіонер
7- студент
8- домогосподарка
9- тимчасово безробітний

33.Підрахуйте, будь-ласка, прибуток на одного члена Вашої родини на місяць.
  
34. Яким був загальний прибуток Вашої родини у минулому місяці?

 35. Які найбільш важливі проблеми постали сьогодні перед Вашою родиною?

      36. Скільки Вам років?

      37. Ваша освіта.

38. Ваш сімейний стан
1- неодружений/а
2- одружений/а
3- розлучений/а
4- вдівець/вдова
39. Якої національності Ваш/Ваша чоловік/дружина?

Додаток 4. 
Таблиці за соціологічного опитування „Українці Румунії та румуни України”

Місця опитування
%
Сучава
6.7
Семеничі
9.6
Радівці
1.3
Кендешти
4.6
Русково
7.8
Кривий
6.0
Поляни
12.1
Бістра
6.4
Валя Вишнеу
1.1
Верхня Рона
0.4
Кречунів
1.7
Сігету Мармацієй
7.2
Бая Маре
0.4
Клуж Напока
2.4
Лугож
14.6
Тімішоара
1.3
Тульча
6.5
Петруасе
1.8
Штюка
8.3

Ви віруюча людина? (%)
Так
94.3
Ні
4.6
Не відповіли
0.7

До якої конфесії Ви себе відносите? (%)
Греко-католицької
9.6
Римо-католицької
1.9
Православної
81.3
Протестантської
4.3
Пасивно віруючий
0.8
Інша
1.7
Не відповіли
0.4

Як часто Ви відвідуєте церковну службу? (%)
Кілька разів на тиждень 
9.9
Щонеділі
42.1
На релігійні свята
22.5
Час від часу
23.8
Не відповіли
1.7

Якою мовою Ви хотіли б, щоб правилося у церкві, яку Ви відвідуєте? (%)
Українською
53.3
Українською та румунською
29.2
Румунською
15.3
Іншою
0.7
Не відповіли
1.5

Якою мовою нині правиться служба у церкві, яку Ви відвідуєте? (%)
Українською
48.2
Українською та румунською
21.0
Румунською
28.8
Іншою
1.3
Не відповіли
0.7
 
Чи є у Вас можливість слухати передачі румунського радіо українською мовою? (%)
Так
60.8
Ні
39.2
Не відповіли
-

Чи є у Вас можливість дивитися передачі румунського телебачення українською мовою? (%)
Так
42.8
Ні
56.0
Не відповіли
1.2

Наскільки зручний для Вас час виходу в ефір цих передач? (%)
Досить зручний
30.3
Важко відповісти, зручний чи ні
24.8
Незовсім зручний
25.8
Не відповіли
19.1

Які румунські україномовні видання Ви читаєте? (%)
Не читаю
7.9
Видання СУРу
20.8
Вільне слово
7.6
Новий вік
0.4
Інше
9.2
Не відповіли
54.1

 
Чи вважаєте Ви необхідним збільшити теле- і радіопередач українською мовою про культуру українського народу?( %)
так, це було б добре
80.4
Важко відповісти
10.0
ні, досить того, що є
8.8
не відповіли
0.8

Звідки Ви в основному дізнаєтеся про події, що відбуваються в Україні?(%)  Сума перевищує 100% оскільки респондентам пропонувалося обрати кілька варіантів відповіді.

румунські засоби масової інформації
53.6
українські засоби масової інформації
17.4
повідомлення у виданнях українців Румунії
14.0
розповіді друзів, знайомих, близьких
15.0
Інше
7.3
не відповіли
1.7

Серед Ваших близьких знайомих та друзів більше представників якої національності? (%)
переважно українці
63.6
українців приблизно половина
18.3
переважно неукраїнці
18.1

Який національний склад колективу, де Ви працюєте (навчаєтесь) ?(%)
переважно українці
28.6
українців приблизно половина
25.0
переважно неукраїнці
33.1

Як би Ви поставилися, якщо б будь-хто із Ваших найближчих родичів (син, донька, брат, сестра) взяли шлюб з людиною іншої національності ?(%)

вважаю такий шлюб небажаним
2.8
національність у шлюбі не має значення, якщо чоловік (дружина) слідує звичаям мого народу  
26.7
віддав би перевагу людині своєї національності, але не став би заперечувати шлюбу з людиною іншої національності
14.4
національність у шлюбі не має значення
48.0
важко відповісти
4.7
не відповіли
2.1


Чи маєте Ви родичів (братів, сестер, дітей), які одружені з людиною іншої національності? (%)

Так
62.9
Ні
35.0
Не відповіли
2.1


Якою мовою Ваші діти (онуки) навчаються у школі? (%)
школі з румунською мовою навчання
61.9
школі з частковим викладанням предметів українською мовою
11.5
школі з румунською мовою навчання, вивченням українською мови факультативно
10.8
Інше
5.1
не відповіли   
9.7



Якою мовою Ви бажали б, щоб Ваші діти навчалися у школі ?(%)
Румунською
25.0
Українською
25.4
Українською та румунською
43.3
Інше
2.5
Не відповіли
3.8


Хотіли б Ви, щоб Ваші діти (онуки) володіли українською мовою? (%)
Так
89.8
Важко відповісти
6.0
Ні
3.4
Не відповіли
0.8
Чи маєте Ви бажання, щоб Ваші діти отримали освіту в Україні? (%)
так
63.6
важко відповісти
16.3
ні
14.7
не відповіли
5.4


Якою мірою Ви володієте румунською мовою? (%)
досить вільно
92.4
розмовляю з певними труднощами
4.6
можу порозумітися
1.1
зовсім не володію
1.1
не відповіли
0.8

Яку мову вважаєте рідною? (%)
румунську
18.9
українську
75.3
іншу
1.8
не відповіли
4.0

Якою мірою Ви володієте українською мовою? (%)
досить вільно
67.2
розмовляю з певними труднощами
19.3
можу порозумітися
8.1
зовсім не володію
4.7
не відповіли
0.7

Якою мовою Ви володієте більш вільно? (%)
українською
46.1
румунською
40.6
важко відповісти
2.9
не відповіли
10.4

Якою мовою Ви, як правило, спілкуєтеся в сім'ї? (%)
румунською
21.4
українською
49.7
румунською та українською
27.5
не відповіли
1.4

Якою мовою Ви частіше спілкуєтеся на роботі? (%)
румунською
50.6
українською
18.9
румунською та українською
26.4
не відповіли
4.1
Чи маєте Ви близьких родичів в Україні? (%)
так
41.8
ні
55.4
не знаю
1.5
не відповіли
1.3

Як часто Вам доводиться бувати в Україні? (%)
кілька разів на рік
7.4
щорічно
10.7
один раз за кілька років
34.6
практично не буваю
10.0
ніколи не був
37.1
не відповіли
0.2

З якою метою Ви приїздите до України? (%)
на роботу
2.9
на навчання
2.0
робочі поїздки
8.6
в особистих справах
9.3
здійснити покупки
1.3
на ринок (за покупками, для продажу продуктів, речей)
1.0
відвідати підприємства побутового обслуговування
0.4
відвідати заклади культурного призначення
9.2
навідатися до родичів, зустрітися з друзями
22.0
провести відпуску
4.4
інше
2.6
не їздив в Україну
34.5
не відповіли
1.8

Звідки Ви в основному дізнаєтеся про події, що відбуваються в Україні? (%)
румунські засоби масової інформації
53.6
українські засоби масової інформації
17.4
повідомлення у виданнях українців Румунії
14.0
розповіді друзів, знайомих, близьких
10.0
Інше
3.3
не відповіли
1.7

Ви працюєте за фахом? (%)
так
60.7
ні
25.3
не відповіли
14.0

Ваша стать (%)
чоловіча
47.2
жіноча
52.8

Ваша освіта (%)
початкова
15.2
середня, середня спеціальна
45.7
вища
39.1

Ваш вік (%)
до 30 років
20.0

31 — 40 років
17.6
41 — 50 років
24.4
51—60 років
21.5
понад 60 років
16.5


Прибуток на одного члена сім'ї (%)
до 150.000
15.4

150.000 — 500.000
27.7
500.000 -1000.000
35.5
1000.000 -2000.000
18.5
понад 2000.000
2.9


Рід діяльності (%)
керівник
10.4
фахівець
28.1
службовець
11.7
кваліфікований робітник
14.0
некваліфікований робітник
4.5
пенсіонер
13.8
студент
5.8
домогосподарка
9.3
тимчасово безробітний
2.4




Які найбільш важливі проблеми постали сьогодні перед Вашою родиною?(%)

матеріально-фінансові проблеми
60.6
турбота за майбутнє дітей (онуків)
14.6
працевлаштування
8.3
невпевненість у майбутньому
1.8
відновлення греко-католицьких храмів
5.1
здоров’я
7.9
житло
7.3
інші
2.8
немає
3.9

Сімейний стан (%)
неодружений/а
9.9
одружений/а
81.0
розлучений/а
1.9
вдівець/вдова
7.2

Національність чоловіка/дружини (%)
українець/українка
59.9
румун/румунка
21.2
інше
18.9



