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5 міфів про Каталонію, які
прив’язують до України
В Каталонії парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка
формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення
проголосували 72 депутати. Після референдуму про незалежність в
іспанському регіоні Каталонії з’явилося багато питань до ситуації з
Україною – а як же Донбас та Крим? Представляємо Вашій увазі
розвінчання 5 міфів.
Міф №1. Донбас, як і Каталонія, має право на незалежність

Контакти
Українська Асоціація Викладачів і
Дослідників Європейської Інтеграції
Email: aprei.ukraine@gmail.com
Тел.: +38 (050) 620 8193
+38 (067) 315 92 24
web-site: aprei.com.ua

01

По-перше, Каталонія спочатку існувала задовго до виникнення Іспанії в
нинішньому її вигляді. З’явилася вона в 988 році. Більш того, вона вже
існувала як самостійна держава деякий час.
По-друге, у Каталонії є національна самоідентифікація і власна мова.
Каталонці – це окремий народ і основне населення Каталонії.
На Донбасі немає “донбасян”, там живуть українці. Крім того, Донбас не
був автономним регіоном, як Каталонія. Тому проводити історичні
паралелі між регіоном України і каталонцями – народом, який живе
автономно в Іспанії, некоректно.
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Міф №2. Референдум в Криму і в Каталонії – різниці немає
Референдум в Криму – це анексія півострова Росією.
У випадку з Україною Москва ввела військовий контингент і
привласнила собі чужу територію, що викликало осуд у
міжнародної спільноти. Як результат – санкції.
Каталонія голосувала справді за незалежність, а не за приєднання
до іншої країни. Більш того, це виключно внутрішнє питання Іспанії,
куди не мають права втручатися інші держави.
У Європейському Союзі не засудили прагнення Каталонії, а
навпаки, закликали створити діалог.
Референдум у Каталонії проводить місцева влада, хоч він і
вважається нелегітимним, а офіційний Мадрид його не визнає. В ЄС
також назвали незаконним голосування.
У Криму, крім того, що референдум був нелегітимним, він
проводився без відповідних міжнародних норм і під тиском
російських військових.
На території Іспанії під час голосування не було озброєних людей з

Крім того, в Конституції Іспанії є 155-а стаття, яка
дозволяє Мадриду скасувати автономію і встановити
пряме управління з єдиного центру, якщо влада
якогось регіону починає загрожувати миру, законності
або цілісності країни. Це б дозволило заарештувати
керівництво Каталонії, хоча Іспанія цього не зробила.
Міф №5. В Іспанії немає війни через Каталонію, а в
Україні через Донбас є
В Україні війна через агресію Росії. Донбас – жертва
російських військових дій.
Якщо Каталонія – це внутрішнє питання Іспанії, і там
можуть бути конфлікти тільки всередині країни, то у
випадку з Україною – це посягання на суверенну
державу.
Автор: Богдан Амінов
Джерело: https://goo.gl/ezpmUn

іншої держави на виборчих дільницях.
Міф №3. Каталонія – це сепаратисти, як і на Донбасі
По-перше, не всі каталонці вважають, що потрібно бути

Саміт Східного
партнерства у листопаді

незалежним регіоном. 90% людей проголосували за явки 40%. Тому

5-й Саміт Східного партнерства

сказати, що лише 10% жителів Каталонії проти – неправильно.

проходитиме в Брюсселі 24 листопада 2017

По-друге, в Каталонії є справді сепаратистські сили. Наприклад,

року.

партія Каталонська солідарність заради незалежності, але вона

Голови держав та урядів країн-членів ЄС та

виступає за незалежність, хоч і має проросійську позицію щодо
Криму.
У випадку з Донбасом – все інакше. Назвати російських найманців

шести країн Східного партнерства
обговорюватимуть майбутню співпрацю.
Вони також оцінять результати, досягнуті
з моменту проведення останнього саміту в

сепаратистами не можна. Оскільки це іноземні військові сили, які

Ризі у 2015 році, та розглянуть відчутні

окупували частину території.

вигоди, які отримали громадяни шести
країн-учасниць Східного партнерства.

Міф №4. Іспанія, як і Україна, вчинила насильство над своїми
громадянами
Іспанія застосувала силу проти каталонців під час референдуму.

З метою підтримки підходу до розвитку
Східного партнерства, який є більш
орієнтованим на результат, ЄС визначив 20
ключових завдань на період до 2020 року, а

Поліцейські зайшли в регіон і почали розганяти мітинги.

також проміжні цілі, що мають бути

По-перше, згідно з іспанським законодавством, референдум справді

досягнутими до саміту, що пройде в

був незаконним. Його не схвалив Мадрид.

Брюсселі.

По-друге, поліція застосовувала силу не до всіх, а деякі каталонці
самі провокували силовиків (в основному, це була радикально

З метою досягнення цих цілей, співпраця
охоплює чотири ключові пріоритетні
напрями, погоджені на Саміті Східного

налаштована молодь).

партнерства в Ризі у 2015 році:

Але в Каталонії були мітинги як і за референдум, так і проти

1. Зміцнення економіки;

незалежності регіону. При цьому в Іспанії не було зіткнень між

2. Ефективне державне управління;

двома таборами. Каталонці поважають право на думку незалежно

3. Посилення взаємодії;

від того, на чиєму вони боці.

4. Розвиток суспільств.
Деталі: https://goo.gl/R3bpmN
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Міжнародний Інформаційний
тиждень Програми
Європейського Союзу
Еразмус+
6.11.2017 (понеділок)
Що? День Жана Моне: семінар як подавати заявки на конкурс
та реалізувати проекти
Де? Київський національний лінгвістичний університет, м.
Київ, вул. Лабораторна 5/17, 3 корп., 1 пов., Конференц зала
Коли? 9:30-18:00
Цільова аудиторія: переможці та виконавці проектів напряму
Жан Моне, представники закладів вищої освіти, ті які
реалізують проекти та або планують писати нові проектні
за'явки
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за посиланням:
https://goo.gl/forms/XS40HUoVLaOEtxxo2
7.11.2017 (вівторок)
Що? День Міжнародної кредитної мобільності: семінар як
готувати заявки на конкурс та реалізувати проекти
Де? Університет «КРОК» ,м. Київ, вул. Лагерна 30-32, 2 пов.,
Актова зала
Коли? 9:00-17:00
Цільова аудиторія: представники відділів міжнародних
зв’язків, відповідальні за Еразмус+ та організацій, готових
приймати студентів з Європи для проходження практики
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за посиланням:
https://goo.gl/forms/tOzlJbKk4nyg5ACL2
7.11.2017 (вівторок)
Що? Щорічна конференція «Європейська інтеграція вищої
освіти України: інноваційна політика та урядування в контексті
забезпечення якості»
Де? Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Зала Вченої ради
Реєстрація обов'язкова. Деталі щодо участі:
http://erasmusplus.org.ua/novyny/1613-vi-mizhnarodna-naukovopraktychna-konferentsiia-bolonskyi-protses-vriaduvannia-usystemi-vyshchoi-osvity-v-konteksti-zabezpechennia-iakosti-71117m-kyiv.html
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8.11.2017 (середа)
Що? День переможців та виконавців проектів
Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE):
як управляти та реалізовувати проекти
Де? Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, вул. Тимошенка 13-Б, (зала уточнюється)
Коли? 9:00-18:00
Цільова аудиторія: переможці та виконавці
проектів напряму CBHE
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за
посиланням:
https://goo.gl/forms/XNpFdRZEV0NIXOkj2
Деталі: https://goo.gl/e7mQWu

Можливості
Конференція "Європейський та
Український рік культурної спадщини"
Національне Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в
Україні запрошує взяти участь у міжнародній
конференції, присвяченій року культурної спадщини у
Європі та Україні «Європейський та український рік
культурної спадщини: співпраця, перспективи,
виклики». Конференція відбудеться 9-10 листопада
2017 р. у м. Івано-Франківськ.
Деталі: https://goo.gl/bEnBJV

Global Call for Proposals: European
Instrument For Democracy and Human
Rights (EIDHR)
The European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR) is a European Union programme that aims to
promote democracy and human rights worldwide through
support to civil society initiatives. CLOSING DATE FOR
APPLYING 09 November 2017
https://goo.gl/G5gxzs
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Можливості
Стипендія від університету New Europe
College (Румунія)
Університет New Europe College надає стипендії на 2018-2019 навчальний рік. Стипендію можуть отримати
молоді вчені та дослідники, які працюють у галузі гуманітарних, соціальних та економічних наук. Дедлайн 7 грудня 2017 р.
https://gurt.org.ua/news/grants/41461/
"

Конкурс проектів Європейського
Співробітництва
Відкрито конкурс подачі заявок на «Проекти Європейського Співробітництва». Це один із каналів фінансування
«Креативної Європи», що охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в рамках підпрограми «Культура» і
передбачає участь для найширшого спектру організацій культурного профілю з різних європейських країн та
можливість їх співпраці за проектами міжкультурного співробітництва, а також інших творчих проектів.
Дедлайн - 22 листопада 2017 р. / 18 січня 2018 р.
https://gurt.org.ua/news/grants/41440/

Грант на магістратуру в Erasmus University
Студенти, які бажають податися на програму MBA до Erasmus University Rotterdam School of Management, можуть
отримати грант на навчання. Для цього спершу слід подати документи на участь у програмі навчання та
одночасно заявку на стипендію. Грант надається на програми магістратури. Аплікаційну форму шукайте на
офіційному сайті програми.
https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/MBA/Scholarships_2017_MBA2019_commenciing_Jan_2018/RSM_MBA_Diversi
ty_Scholarship_Applicant_Agreement__2017_.pdf
Грант: покриття коштів на навчання
Дедлайн: 13 листопада
https://goo.gl/rMEMnA

Конкурс проектів у рамках Європейського інструменту з
питань демократії та прав людини
Конкурс спрямований на підтримку громадянського суспільства та правозахисників. Дедлайн подачі: 09
листопада 2017. Вартість: безкоштовно
Детальніше: https://goo.gl/Csiw2n

Europeans for Peace – Celebrate Diversity! Youth
Exchange for All!
Deadline: 22 January 2018
Open to: schools, in particular, lower or middle secondary schools comprehensive, vocational or special schools and nonschool educational institutions from Central, Eastern and South-Eastern Europe or Israel, together with a partner
organization from Germany
Grant: travel expenses, costs of accommodation and board (programme costs), materials for developing and presenting
the results, fees
Read more: https://goo.gl/SK5Wyu

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та
науковців
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у
Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.
Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення
зв´язків з колегами з фаху.
http://unistudy.org.ua/daad-internships-for-lecturers/
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