
 

Петиція до Європейського Союзу та країн Шенгенської угоди 

 

Солідарно покінчимо зі стражданнями неукраїнців, які тікають від війни 

 

Війна змусила виїхати понад вісім мільйонів українців. Громадяни третіх країн, переважно 

студенти, які проживають в Україні, також були змушені тікати від бомбардувань. 

 

Європа демонструє велику солідарність з українцями. Але, на жаль, ця солідарність не 

поширюється на всіх жертв одного конфлікту. Сотні людей з Африки та Азії позбавлені 

статусу «тимчасового захисту» в країнах Європейського Союзу (ЄС) і Шенгенської зони. 

 

Правовою основою такого диференційованого ставлення є рішення ЄС від 4 березня 2022 

року про надання «тимчасового захисту» українським біженцям. Декілька країн, пов’язаних 

Шенгенськими угодами, черпали в цьому натхнення для розробки своєї політики прийому 

людей, які тікають від конфлікту. 

 

Щоб скористатися захистом, громадяни третіх країн повинні надати підтвердження дійсного 

дозволу на проживання в Україні та продемонструвати, що вони не можуть повернутися до 

своєї країни безпечним і тривалим способом. Людям, які не дотримуються цих умов, 

пропонується подати заяву про надання притулку, що, швидше за все, призведе до їх 

виключення, враховуючи те, що вони є студентами і не мають підстав для надання притулку. 

 

Понад чотири місяці після початку конфлікту європейське рішення пропонує захист 

українцям, але погіршує страждання тисяч громадян третіх країн. Ці неукраїнці травмовані 

війною та відмовою у проханні про захист, що особливо ставить під загрозу продовження 

навчання студентів, які тікають від війни. 

 

За даними ЮНЕСКО, в 2020 році в Україні навчалося близько 61 тисячі іноземних студентів. 

Невидимі у цифрах про війну, наприклад, асоціації, які їх захищають, оцінюють цих 

студентів у тисячу у Франції та менше сотні у Швейцарії. В Україні вивчали серед іншого 

кіберзлочинність, ІТ, медицину чи хімію. 

 

У заклику про допомогу, оприлюдненому 17 червня 2022 року у Швейцарії в рамках 

Всесвітнього дня біженців, студенти з третіх країн пояснюють, що повернення до їхньої 

країни без завершення навчання ще більше зруйнує їхні життя. Відчуваючи себе покинутими 

світовими лідерами та міжнародними організаціями, ці люди, які тікають з України, кажуть, 

що вони не вчаться день у день і що невизначеність навколо їхньої можливості отримати 

доступ до навчання з’їдає їх. Вони просять Європу дати їм можливість завершити навчання, 

розпочате в Україні. 

 

Наша солідарність і наша допомога людям, які тікають від війни в Україні, не повинні 

залежати від національності постраждалих. Ми, народи Європи, Африки, Азії, Америки та 

світу, закликаємо Європейську комісію, Європейський парламент, Європейську раду та уряди 

кожної держави Шенгенської зони, включаючи Федеральну раду Швейцарії, до: 

 

    • поширити тимчасовий захист на всіх біженців, які втікають з України, незалежно від їх 

громадянства 

 

    • терміново створити спеціальну систему в європейському масштабі, яка дозволить 

студентам з третіх країн продовжувати навчання в університетах і коледжах вищої освіти в 

Європі 



 

    • видати, за відсутності цього, полегшені студентські дозволи до початку 2022-2023 

навчального року громадянам третіх країн, щоб вони могли продовжувати навчання в 

європейських університетах і коледжах на час війни. 

 

Виконуючи ці вимоги, Європа залишить позитивний слід в історії, поклавши край тяжкому 

становищу громадян третіх країн, які постраждали від війни на її території. Це також 

сприяло б написанню більш славетної сторінки у відносинах Північ-Південь. 

 

 

Інформація у разі підписання паперового варіанту 

 

Якщо ви підписуєте паперову версію, заповніть інформацію нижче та надішліть підписану 

петицію на адресу: 

 

Forgotten Causes, C/o Espace Création, Rue de la Dixence 10, 1950 Sion, Швейцарія 

 

 

Прізвище, ім'я або організація 

Електронна пошта: 

Країна: 

Континент: 


