
ПРАВА ЛЮДИНИ: САМЕ ТУТ, САМЕ ЗАРАЗ! 

 

Міжнародна конференція з прав людини відбулася в м. Берлін 09.11-12.11 та була 

присвячена 70-річчю прийняття Декларації прав людини. Організатор конференції - 

німецький фонд EVZ «Пам’ять, Відповідальність. Майбутнє». Для участі у конференції 

було надіслано більш як 700 заявок. До числа 70 

учасників було запрошено і команду КЗО МЮД ДМР в 

складі: А. Лук’янова, С. Дірявка, А. Ярцева, М. 

Махницька. 

Не дивлячись на туманні вибрики осінньої 

погоди, запізнення авіарейсів, зміну напрямків 

перельотів, наші учасниці вже надвечір дісталися до 

місця проведення семінару. Втомлені, змучені,  але 

готові до цікавих зустрічей, діалогів та воркшопів. 

Наші учасниці ще ввечері вибрали  воркшоп, в 

якому б вони хотіли взяти участь. Вже маючи певні знання в гендерній освіті, вирішили 

послухати інших та й себе показати. То ж сьогодні зранку, 

відпочивши після складних перельотів та смачно поснідавши, 

дівчата спілкувалися з представниками європейської молоді на 

тему «Жінка та права людини». Діалог вийшов дійсно цікавим. 

Кожен мав можливість висловити свою думку та почути думки 

інших. 

Відпочивати після складної дороги? Ні, це не для наших 

ліцеїсток! В  другій половині дня вони продовжили роботу в 

секціях. А за вікном  стояв тихий сонячний падолист, ніби 

зазиваючи кожну хоч на коротку прогулянку зелено-золотавим 

осіннім природним килимом вздовж 

тихого плеса озера Ваннзее! А молодь, - 

вона скрізь встигає: і навчатись, і з 

європейськими однолітками поспілкуватись, і чудовими 

краєвидами помилуватись! 

Кругом - бігом! Галопом - по Європам! Бути в Німеччині і 

не побачити Берлін, - це як не побачити Париж, подорожуючи 

Францією. Гріх не прогулятися по Александрплац чи бульваром 

Унтер ден лінден, не зробити фото біля Бранденбузьких воріт, не 

спрбувати відомих сосисок чи не випити запашної кави, 

милуючись вечірніми вогнями Потсдаммер плац. А ще треба 

спробувати себе в спілкуванні німецькою мовою, та хоча б Данке 

шон сказати комусь у відповідь. Берлін аж завмер в очікуванні  наших вродливих 

розумниць! Але ще годинка і вони обов’язково до нього приїдуть на оглядини! Ось лише 

трохи попрацюють і приїдуть! А він набрався терпіння і чекає. Ще трохи...😊 

Привіт, Берлін! Халло, Берлін! Як справи? Ві гетс? Ти, мабуть, вже і чекати 

втомився, що ми колись приідемо до тебе в гості? А даремно! Халло, Берлін! Ну, чим 

зустрічатимеш-пригощатимеш та дивуватимеш чарівних украіночок? Ось вони, вже 

впевнено крокують твоїми площами та вулицями, роблять селфі та вдихають аромати 

берлінських кав’ярень,  милуються архітектурою та мелодійно підспівують вуличному 

музиканту на Парізер плац. Дівчата, як справжні панянки, не  виказують свого 

захоплення старим Берліном та його історичними пам’ятками （А ми вже це або щось 



дуже схоже десь бачили/чули/читали!）Але все ж емоції беруть верх над розумом: ось 

вона, знаменита Берлінська стіна, ось Потсдаммер плац, а ось і нарешті будівля 

Рейхстагу з величезним німецьким триколором! 

Берлін неспішно, як поважний господар - свічки в канделябрах, запалює свої 

вечірні вогні. Оооо, він, досвідчений ловелас, як ніхто інший знається на мистецтві 

причарування юних розумниць! Спочатку здивує їх 

довжиною берлінсьного метрополітену,  потім зачарує 

славнозвісними Бранденбурзькими воротами, а 

наприкінці запропонує змерзлим гостям чашку яєчного 

пуншу чи глінтвейну під запашні сосиски чи картоплю 

фрі: все, що маємо! І юні серця розкриються назустріч: 

Берлін, ти подобаєшся мені! .. 

Набивши ноги, переповнені емоціями та 

враженнями, дівчата 

повертаються на Ваннзеефорум. На сьогодні - досить 

вражень. А завтра ... Завтра буде завтра! Добраніч, 

Берлін! Ти - чарівний!  

День третій. На мобільному  будильнику - 7 

година ранку. Час покидати тепле ліжко і готуватися до 

зустрічі з новим днем. Це нічого, що на календарі - 

неділя, а за вікном тихо падає дрібний осінній дощ. Він не 

змінює наші плани. О восьмій - сніданок,  потім -  

загальна ранкова зустріч учасників конференції,  а після 

неї - цікаві воркшопи з прав 

людини. Наші дівчата - як 

квіточки сьогодні: діловий 

стиль в одязі, гарні зачіски, 

ввічлива поведінка. Доречи, їх тут вже запам’ятали. Під 

час ранкової гри-зарядки наша Соня перемогла, і всі 

учасники скандували: СОНЯ, СОНЯ!  

Взагалі, це чудово, коли почуваєшся серед такого 

розмаїття людей, як серед добрих 

друзів. А коли вони ще і іншими 

мовами говорять, але є твоїми 

однодумцями , то це зовсім круто! 

Головне - перебороти в собі 

почуття страху і, як у плаванні, зробити перший крок до 

спілкування, сказати перші слова 

вітання.  Маша і Настя - не менш 

активні. В  конвертах під їх 

фотографіями, що висять в холі, вже 

з’явилися перші листи та подаруночки.   

Ранкові воркшопи на сьогодні 

позаду. Зараз- смачний обід у колі нових друзів, короткий 

відпочинок і - друга серія роботи. 

 

День третій, друга половина. 



Як гадаєте, у кого зазвичай беруть інтерв’ю? Правильно, у зірок! На кого чекають 

папараці з фоткамерами? Теж на них. 

Сьогодні  з десяти таких зірок троє були наші, з 

Дніпра, з Юрліцею. Я, як керівник проекту з української 

сторони, та Настя з Сонею, як учасниці проекту, давали 

інтерв’ю керівництву фонду 

EVZ з приводу нашої проектної 

діяльності: а якою мовою 

спілкувалися? А чи 

порозумілися учасники між 

собою? А чи були проблеми, 

які? Чи беруть участь майбутні 

учасники в створенні ідей для 

майбутніх проектів? А чому 

виникла ідея проекту з біженцями? Чи подобається на 

конференції і що саме? 

Тому перед загальним фотографуванням чекали саме на 

наших дівчат, доки вони закінчать інтерв’ю. Потім - загальне 

фото на сходах Ваннзеефоруму  та знову  воркшопи. Ніколи і 

вгору глянути! Справи 

 

Підводити підсумки роботи  - це нелегко. Що винесла 

ти з цієї конференції? Чому навчилася? Що візьмеш з собою? 

Про що будеш розповідати друзям та знайомим? Скріплять 

авторучки, пишуть дівчата, обдумують кожне слово, звіряючи 

свої думки одна з одною. 

Святкова вечеря супроводжувалася піднесеним 

настроєм.  Дякували всім: і учасникам, і організаторам, і 

кухарям, що годували нас смачно.  А потім був святковий 

торт! 



 
 

Ми вже в літаку. Все відмінно. Рейхстаг намагалися не трощити, і він вистояв. 

Пили каву в ресторані, що на даху Рейхстагу.  Смачно! До зв'язку вже в Україні! 


