
Бути поруч із місцевими, а не на їхньому місці: лист до України з Сирії 
 
Агресивна тактика Росії в Україні напрочуд добре знайома сирійцям. Impunity Watch 
поспілкувалась із сирійськими активістами про можливість зміцнити солідарність і 
про те, які помилки можна виправити. 
 
1. Документування воєнних злочинів 
 
«Міжнародний досвід не повинен затьмарювати знання місцевих реалій» 
 
Мохаммад аль-Абдалла - сирійський активіст, який заснував і керує Сирійським 
центром правосуддя й відповідальності (СЦПВ), що документує порушення прав 
людини в Сирії для підтримки зусиль у правосудді перехідного періоду та 
відповідальності. Система управління даними з відкритим вихідним кодом Bayanat 
нещодавно стала доступною для українських правозахисних груп. 
 
Від початку вторгнення в Україні було зареєстровано щонайменше 11 000 імовірних 
російських військових злочинів.  
 
Абдалла стверджує, що документування воєнних злочинів може стати в нагоді під час 
пошуку справедливості для жертв, а також встановити спільні версії правди та сприяти 
миру. 
 
«Під час кожного конфлікту існують різні версії правди, і кожна сторона 
стверджуватиме, що не зробила нічого поганого. Документування допомагає досягти 
більш чіткого опису подій і допомагає постраждалим впоратися з наслідками, що 
надалі сприяє процесам перехідного правосуддя», - каже він. 
 
«І навпаки, відсутність документування може призвести до поганих переходів. 
Наприклад, у Лівані ніхто не був притягнутий до відповідальності [за громадянську 
війну], а 17 000 людей і досі вважаються зниклими безвісти. Жертви вважають, що 
правосуддя так і не було досягнуте. Також немає стимулів до роззброєння та 
встановлення верховенства права», - каже Абдалла. 
 
Він додає, що докази воєнних злочинів можуть допомогти добитися справедливості ще 
до того, як стане можливим судовий процес, і що «документування заважає замести 
сліди звірств». Прикладом є різанина в Тадамоні. 
 
Активіст також наголошує на необхідності верифікування доказів, якщо йдеться про те, 
що Росія буде притягнута до відповідальності. «Конфлікт у Сирії триває вже 12 років, і я 
переважно бачив докази низької якості, неповні або засновані на чутках», - каже 
Абдалла. 
 
Він додає, що це може призвести до того, що захист знайде лазівки у свідченнях, а 
правозахисна спільнота буде дискредитована чи навіть «зіграє на руку російській 
пропаганді». 
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«Якісне документування означає проведення глибоких інтерв’ю, класифікацію даних і 
встановлення зв'язків між різними типами даних. Наприклад, інтерв’ю з жертвою 
насильства на контрольно-пропускному пункті можна підтвердити за допомогою відео 
або супутникових знімків. Також стає у нагоді встановлення командної структури 
порушення та того, хто віддав наказ, наприклад, після аналізу використаної зброї», - 
каже керівник СЦПВ. 
 
«У випадку Сирії це було слабке місце, адже нам не вистачало знань міжнародного 
кримінального права. Україна має перевагу, бо процесом займається держава разом із 
міжнародними партнерами», - зауважує він. 
 
«Підхід, де в центрі уваги жертва» 
 
Підкреслюючи схожі аспекти двох конфліктів, він каже, що в обох випадках 
використання супутникових знімків для документування обстрілів мирних територій, 
які проводились навмання, «допомогло показати, що військових цілей там не було» і 
підтвердило, що намір полягав у тому, щоб вселяти страх, а не досягати військових 
цілей. 
 
Абдалла, однак, обережно ставиться до ролі міжнародних місій, які мають на меті 
встановлення фактів: «Багато міжнародних організацій недостатньо знають контекст та 
чутливі моменти, а також не використовують підхід, де в центрі уваги жертва. Є 
тривожні випадки, коли ті, хто вижив у конфлікті, а також біженці опитувалися декілька 
разів різними експертами [з питань встановлення фактів воєнних злочинів], а отже 
могли отримати повторну травму», - каже він. 
 
«Нам потрібно покращити координацію, а не посилювати конкуренцію між 
міжнародними та місцевими організаціями. У Сирії було багато міжнародних 
організацій, які вказували нам, що робити, попри те, що вони мали гірше розуміння 
ситуації», - додає він. 
 
«Бути поруч із місцевими, а не на їхньому місці» 
 
Хоч Абдалла й вітає величезні зусилля МКС зібрати докази військових злочинів в 
Україні, він наголошує, що зусилля у сфері правосуддя мають виходити за рамки 
судових процесів. «Озвучування правди має бути частину процесу загоєння ран, щоб 
люди могли рухатися далі після періоду жалоби. Недостатньо лише посадити одну 
людину за грати», - каже він. 

2. Гендер і представництво жінок 
 
«Керівна роль жінок дуже важлива на місцевому та національному рівнях» 
 
Лубна Алканаваті - сирійська правозахисниця та заступниця виконавчого директора 
організації «Жінки зараз для розвитку», яка займається захистом, розширенням 
можливостей та підтримкою жінок і дівчат у Сирії та Лівані. Вона брала участь у 
перших демонстраціях проти сирійського режиму і була змушена покинути країну в 
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2014 році. 
 
Від самого початку російського вторгнення жінки в Україні відіграють надзвичайно 
важливу роль у тому, як їхня країна бореться, але також зазнають величезних 
страждань. 
 
За словами Алканаваті, під час оцінки ролі гендеру в конфлікті варто використовувати 
«різнопланову лінзу». «Війна найбільше впливає на вразливі групи, як-от жінок. Вони 
страждають від структурного насильства, а конфлікт лише погіршує ситуацію. Проте 
жінки, які опинились в окупації, страждають інакше, ніж жінки, які опинились поза цією 
зоною. А жінки, які залишаються у своїй країні, відчувають усе інакше, ніж ті, хто був 
змушений її покинути», - каже вона. 
 
«Під час конфлікту жінки мають справу з новими типами вразливості, зокрема 
відсутність захисту, підвищений ризик сексуального насильства та психологічний 
вплив. Вони часто втрачають доступ до медичних послуг. В Україні ми бачили жахливі 
історії жінок, які народжують у лікарнях без електрики, що нагадало мені такі самі події 
у Сирії», - каже Алканаваті. 
 
Як свідчить досвід Сирії, ці вразливості із часом лише посилюються. «Що довше триває 
конфлікт, то глибший його вплив. У надзвичайних ситуаціях права жінок і дітей часто 
відходять на другий план. Зростає кількість ранніх шлюбів, погіршується репродуктивне 
здоров’я, а простір для дискусій про гендерність звужується», - вважає 
правозахисниця. 
 
«Позбавлені керівної ролі» 
 
«Мій досвід у Сирії показує, що жінок зазвичай не допускають до керівних ролей, коли 
йдеться про формування та роздачу гуманітарної допомоги, якою займаються великі 
донорські організації», - каже Алканаваті. 
 
Однак жінки далеко не тихі жертви: «У Сирії очолювані жінками групи активістів 
швидко мобілізувалися для вирішення гуманітарних потреб і відігравали керівну роль у 
реагуванні на проблему переміщених осіб. Мирна революція також змінила багато 
гендерних правил і довела, що жінки можуть робити все: опікуватися домашніми 
справами, приймати рішення та заробляти гроші, при цьому допомагаючи іншим 
жінкам та їхній громаді». 
 
«У Франції, де я зараз живу, ми бачимо, як українські біженки запускають власні 
ініціативи, спрямовані на надсилання медичної допомоги своїй країні. Жіноче 
лідерство є дуже важливим і на місцевому, і на національному рівнях. Його потрібно 
підтримувати», - каже правозахисниця. 
 
Алканаваті вітає здебільшого позитивну реакцію європейських країн на необхідність 
підтримки українських біженців, більшість з яких є жінки та діти, в тому числі надання 
житла, транспортних послуг і права на роботу. Але вона має побоювання, що ця 
підтримка не триватиме довго: «Що як війна триватиме довго? На початку вторгнення 
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ми бачили багато демонстрацій у містах по всій Європі, але зараз до них долучаються 
лише активісти та організації громадянського суспільства». 
 
«Я дуже сподіваюся, що Україну не чекає доля Сирії, і європейські країни зроблять 
щось, щоб зупинити Путіна. Ми повинні тиснути на тих, хто приймає рішення. 
Недостатньо надсилати допомогу та приймати людей. Люди хочуть додому», - каже 
правозахисниця. 
 
Для Алканаваті однією з рушійних сил війни є мілітаризована маскулінність, тобто ідея 
про те, що чоловіки повинні довести свою цінність через бойові дії: «Прагнення 
домінувати - це щось дуже патріархальне, і воно й надалі залишається актуальним в 
усьому світі. Коли Путін оголосив війну в лютому, ніхто не наважився її зупинити». 
 
«А от люди, які закликають до соціальних змін і справедливості, не застосовують 
насильство. Жінки та інші групи громадянського суспільства вдаються до 
альтернативних систем, де наріжним каменем є справедливість і потреби людей. 
Наприклад, вони виступають за обмеження для індустрії зброї та продажу зброї 
диктаторам», - каже вона. 
 
І додає: «Трансформаційні зміни вимагають від нас трансформації маскулінності та 
застосування таких нових інструментів. Однак ми відчуваємо величезний опір». 
 
«Ми не бачимо жінок за столами переговорів і не чуємо багато жіночих голосів. Так 
само в Сирії не було суттєвого залучення жінок до процесів у межак Треку 1 [офіційна 
дипломатія]», - згадує правозахисниця. 
 
Алканаваті сподівається, що в майбутньому міжнародне співтовариство реагуватиме 
на конфлікти по-іншому: «Ми маємо реагувати так, щоб досягти тривалих змін, і це 
реагування має справді включати жінок і громадянське суспільство, а не лише для 
заповнення квот». 
 
3. Гуманітарна допомога 
 
«Зосередьтеся на усуненні першопричин збройних конфліктів та гуманітарних 
катастроф» 
 
Доктор Тайсір Алкарім - сирійський лікар, гуманітарний діяч і дослідник, який вже 
більше десяти років займається гуманітарною допомогою, зокрема в умовах 
насильства та переміщення людей. Нещодавно він очолював медичну програму в 
Україні, де відвідував лікарні та зустрічався з українськими колегами, які опікуються 
постраждалими від російського військового вторгнення. 
 
Попри те, що в Україні відчувається відлуння російської агресії в Сирії, доктор Алкарім 
відзначає ключові відмінності: «Обидві гуманітарні кризи схожі між собою, але 
динаміка цих збройних конфліктів різна». 
 
«Крім того, темпи руйнування та переміщення осіб в Україні безпрецедентно високі. 



Всього за три місяці близько 35% українців були змушені шукати прихисток всередині 
країни чи за кордоном, а багато міст були частково або повністю зруйновані, що 
свідчить про жорстокість вторгнення», - каже він. 
 
Міжнародне співтовариство відреагувало швидко, запровадивши санкції проти Росії та 
надавши підтримку переміщеним особам. Алкарім вітає ці зусилля, але наголошує на 
тому, що це має стати нормою, а не винятком: «Міжнародне співтовариство має 
перейти від реагування на катастрофи до запобігання їм. Жорсткі облоги, свідомі 
напади на державні установи на кшталт лікарень і шкіл, виселення людей із їхніх 
домівок та спотворене використання «гуманітарних коридорів» для досягнення 
військових цілей відбувалися в Сирії і зараз відбуваються в Україні». 
 
Він додає: «Потрібно розробити суворіші підходи, практики та дії, щоб захистити 
громади від неймовірних страждань рід час конфліктів. Військові злочинці та 
порушники прав людини мають бути притягнуті до відповідальності». 
 
«Ми не можемо чекати на нові кризи, щоб заявити про те, що військові злочини не є 
чимось нормальним», - каже він. 
 
Мандат ООН у цьому плані вкрай недостатній: «Як таке можливо, що Росія й досі 
вирішує долю України в Раді Безпеки [ООН]?» 
 
Доктор Алкарім долучається до заклику українців створити «безполітну зону» для 
захисту мирних жителів: «Сирійці відчайдушно закликали створити безполітну зону, 
принаймні, над районами, де живуть мільйони цивільних. Так само в Україні немає 
безпечних зон, поки в її небі панують російські винищувачі та ракети. Львів [на 
крайньому заході України] уже кілька разів опинявся під вогнем. Іншими словами, там, 
де немає безполітної зони, жертви залишаються наодинці з тими, хто нападає». 
 
«На передовій» 
 
Доктор Алкарім каже, що хотів би бачити більше можливостей для міжнародних 
гуманітарних працівників, щоб допомагати безпосередньо на передовій в Україні, а 
також ділитися своїми ресурсами та досвідом з українськими колегами: «Попри свій 
унікальний досвід у реагуванні на складні кризи, багато медичних спеціалістів, які 
прибули до західної України, не змогли потрапити до лікарень поблизу фронту або 
безпосередньо на передовій. Безсумнівно, ключову роль відіграли міркування 
безпеки. Але не можна залишати без уваги майбутню безпеку, а отже, і жорсткий 
контроль дій української влади». 
 
«Безпрецедентну мобілізацію міжнародних гуманітарних, медичних та технічних 
експертів в Україні та сусідніх із нею країнах слід розглядати як унікальну нагоду, якою 
український уряд має скористатися. Вирішальну роль у реагуванні як у 
короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі може мати стратегічне та тривале 
партнерство з міжнародними гуманітарними та академічними установами», - додає 
він. 
 

https://reports.unocha.org/en/country/ukraine


Ще один жахливий аспект цього вторгнення, яким потрібно займатися якнайшвидше і 
який потребуватиме подальшої співпраці, - це очищення території від боєприпасів. За 
словами заступника міністра внутрішніх справ, лише за перші п’ять тижнів вибуховими 
пристроями було забруднено близько 300 тис. км² України. 
 
«Нерозірвані міни загрожують не лише українцям, а й мільйонам людей в усьому світі. 
Вони перешкоджають поверненню переміщених осіб, обмежують господарську 
діяльності та відновлення країни. Так само, як у Мозамбіку, Іраку, а тепер ще й у Сирії, 
знадобляться роки, якщо не десятиліття, перш ніж Україна подолає цю смертельну 
загрозу», - каже дослідник. 
 
Доктор Алкарім закликає до багаторівневого підходу у задоволенні короткострокових і 
довгострокових потреб Україні: «Гуманітарні потреби України залежать від часу та 
місця, і ми повинні розробляти плани реагування з урахуванням цього. Потрібно 
задовольнити нагальні потреби вразливих верств населення в Україні, але попередні 
збройні конфлікти свідчать про те, що ефект від руйнувань розтягнутий у часі». 
 
«Тож окрім реагування на симптоми, важливо насамперед усунути першопричини 
збройних конфліктів і гуманітарних катастроф. Вкотре доводиться наголошувати, що 
проблемам краще запобігати, ніж їх потім вирішувати», - каже він. 
 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-impact-situation-report-1200-pm-eet-1-april-2022

