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Програма
Понеділок, 20-те червня 2016 р.

13.15

Реєстрація

14.00

Вітальне слово




Стефані Шіффер, директорка, Європейський Обмін, Берлін
Ральф Фюкс, президент, Фонд імені Гайнріха Бьолля, Берлін
Вступні промови

14.20

Україна та ЄС: взаємне сприйняття в кризові часи
Можливий вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу, євро-криза, криза біженців –
згуртованість ЄС у визначальних питаннях сьогодні під сумнівом. У сфері зовнішньої політики
конфлікт в українській державі здається тільки однією з численних проблем європейських країн.
Залишається непевним, чи існує досі солідарність з Україною на тлі внутрішньополітичної
боротьби в державі й намагань ЄС нормалізувати відносини з Російською Федерацією. Які
перспективи взаємин ЄС та України найближчими роками? Чого очікує Україна від Європейського
Союзу за нинішніх обставинах? Яке значення має Україна для ЄС?


Андрій Мельник, посол України у Федеративній Республіці Німеччина, Берлін
Пітер Ваґнер, голова групи підтримки для України (SGUA), Європейська комісія,
Брюссель

15.00 - 16.30

Вступні дебати

Після Революції гідності – український дискурс в Німеччині
Тим часом як у багатьох частинах Європи запанував євроскептицизм та розчарування в ЄС,
Україна, за словами Мустафи Наєма, журналіста та члена парламенту, є єдиною європейською
країною, де люди гинули з європейським прапором в руках. Пафос успішної Єврореволюції 20132014 рр. стикається в західних країнах з поширеною байдужістю й скепсисом щодо українського
поступального демократичного руху в колах політичних еліт. Які упередження існують в Німеччині
щодо українських прагнень інтеґруватися в єдину Європу? Які з них обґрунтовані, а які –
надумані? Як впливає ставлення Німеччини до Росії на ставлення до України?






Ребекка Гармс, глава фракції «Зелених / ЄВА» в Європейському парламенті, Брюсель
Ґернот Ерлер, координатор міжнародної співпраці з Росією, Центральною Азією та
країнами Східного партнерства
Карл Шльоґель, німецький історик, журналіст, Берлін
Андрій Портнов, історик, університет Гумбольдта, Берлін

Модерація: Вальтер Кауфман, глава відділу Східної і Південної Європи, Фонд Гайнріха Бьолля,
Берлін

16.30–17.00

Кава-брейк

17.00 - 18.30

ПАНЕЛЬ IІ

Нова Україна: трансформація політичної системи
Двомісячне формування коаліції після відставки колишнього міністра економіки – з чіткими
звинуваченнями глави держави в корупції – змушує не вперше взяти під сумнів компетентність і
порядність української влади. Думки аналітиків розбігаються щодо того, чи розмежування
конституційної відповідальності для президента, уряду й парламенту, чи, швидше, непрозоре
ведення переговорних процесів – наріжний камінь усіх проблем. Хоча й, на відміну від правління
Януковича, Верховна Рада змогла зарекомендувати себе як конституційний орган із плідною
законодавчою діяльністю, але й досі часто, останньої миті, з´являються сумнівні зміни до
законодавства, як це було в основному законі «Про попередження та боротьбу з політичною
корупцією». Нові депутати, вихідці з журналістики або громадського середовища, зробили
великий поштовх до прозорості влади. Але доки партії та депутати залежатимуть від приватних
спонсорів та комерційних інтересів, контроль парламенту над роботою уряду буде фіктивний. Чи
можуть нові еліти змінити політичну систему України? Чи вплине новий закон про політичні партії
на партійну систему в країні? Як можна обмежити вплив олігархів на систему ухвалення рішень
суспільної ваги?






Сергій Лещенко, депутат, БПП, Верховна Рада України, журналіст, Київ
Марілуїза Бек, депутат, «Союз 90 / Зелені», Бундестаґ, Берлін
Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, один з лідерів об'єднання
«Сила людей», Київ
Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій, член Несторівської експертної
групи, Київ
Ігор Новосад, Член Координаційної Ради Партії "Громадянська позиція", Київ

Модерація: Міріам Koсмель, керівник проектів, Фонд Фрідріха Науманна, Київ

18.30 - 19.00

Тріо "ШО", музичний гурт з Полтави, Україна, який з 1994 р. діє з Берліна

19.00

Фуршет

Вівторок, 21 червня 2016

9.15

Реєстрація

10.00 – 11.45

ПАНЕЛЬ I

Реформи в Україні: успіхи та невдачі
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Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на початку 2014 року новий український
уряд започаткував багато реформ для адаптації країни до європейських стандартів. Які реформи
були успішно реалізовані на сьогодні? В чому полягали найбільш складнощі та перед якими
випробуваннями стоїть держава тепер? Яких основних успіхів було досягнуто українським урядом
у ході реформ?






Франк Паул, директор відділу юстиції та внутрішніх справ (в тому числі по боротьбі з
корупцією), Група підтримки для України (SGUA), Європейська комісія, Брюссель
Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України (20152016), ініціатор proZorro, Київ
Тарас Качка, заступник виконавчого директора, Міжнародний фонд "Відродження", Київ
Карл-Ґеорг Вельманн, депутат, «ХДС / ХСС», голова німецько-української
парламентської групи, Бундестаґ, Берлін
Івонн Юлітта Боллоу, керівник відділу корпоративної публічної політики та європейських
і міжнародних відносин, METRO GROUP, Дюссельдорф

Модерація: Габріеле Фрайтаґ, виконавчий директор, «Німецька Спілка Східно-Європейських
Студій», Берлін
11.45 – 12.15

Кава-пауза

12.15 – 14.00

ПАНЕЛЬ II

Децентралізація — ключовa реформа для зближення держави та громадян, посилення
довіри до влади та ефективне управління?
Децентралізація та місцеве самоврядування спрямовані на ухвалення рішень місцевого значення
на місцевому рівні. Органи місцевого самоврядування обізнаніші в локальних проблемах і,
відповідно, здатні ухвалити дієвіші рішення, несучи відповідальність за їхні наслідки. Щодо
України це означає різкий розрив із радянською спадщиною, а також зміну менталітету та
фундаментальних структур. Які конкретні зміни були вже досягнуті? Які наслідки матимуть
конституційні поправки щодо Донбасу для втілення реформи? Як справуються новообрані органи
самоврядування зі своїми новими завданнями? Як використовується значуща підтримка ЄС щодо
цієї реформи? Які проміжні підсумки для реґіонів можна підбити?






Євген Бистрицький, виконавчий директор, Міжнародний Фонд «Відродження», Київ
Домінік Папенгайм, представник делегації ЄС в Києві, відповідальний за програму
підтримки процесу децентралізації в Україні, U-LEAD, Київ
Йоганнес Реґенбрехт, глава Цільової групи щодо роботи з Україною, Міністерство
закордонних справ Німеччини, Берлін
Дітер Шіманке, старший експерт з питань адміністративної реформи, Німецьке
товариство міжнародного співробітництва GIZ, Гамбург / Київ
Денис Денищенко, депутат міської ради Рубіжного, БПП Солідарність, Рубіжне

Модерація: Ґабріеле Бауманн, керівник проектів, Фонд Конрада Аденауера, Київ
14.00 – 15.00

Обід

15.00 - 16.45

ПАНЕЛЬ III

Інша Україна: окуповані та визволені реґіони
Приблизно за рік після підписання «Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод» ситуація
на окупованих та визволених територіях залишається вкрай напруженою. За яких умов можна
розпочати політичний процес, передбачений в Мінських домовленностях, без шкоди головній
їхній меті – повного відновлення суверенітету України? Якою може бути концепція безпеки на час
передвиборчої кампанії та самих виборів, що гарантувала б їхнє проведення за стандартами
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ОБСЄ та вимогами українського законодавства? Як можна, враховуючи все ще чималий вплив
пропагандистських ЗМІ на Донбасі, побудувати й зміцнити на місцевому рівні плюралістичні медіа
та незалежну журналістику й, таким чином, побороти стереотипи та упереджене ставлення між
мешканцями окупованих та визволених територій, а також українською державою загалом?





Кнут Авраам, відділення по двосторонніх відносин з країнами Центральної та Східної
Європи і Центральної Азії та Південного Кавказу, Федеральна канцелярія (tbc)
Олександр Хуґ, заступник, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, Київ
Олексій Мацука, журналіст, ведучий "Радіо Свобода", засновник "Громадського ТБ
Донбасу"
Олександра Матвійчук, правозахисниця, Центр Громадянських Свобод , Коаліція
“Справедливість заради миру на Донбасі”, Київ

Модерація: Вільфрід Їльге, Німецьке товариство з міжнародних відносин (DGAP), Берлін

17.00

Завершення конференції

Контакти
Лідія Гутник
Європейський Обмін,
Еркеленцдамм 59, 10999 Берлін
Tel. +49 30 616 71 464-0
Fax +49 30 616 71 464-4
Email: hutnyk@european-exchange.org
www.kiev-dialogue.org/

Teтяна Лопащук
Міжнародний Фонд «Відродження»,
Січових Стрільців 46, 04053 Київ
Tel. +38 044 461 95 00
Fax +38 044 486 01 66
Email: lopashchuk@irf.ua
www.kiev-dialogue.org/
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