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ПІСЛЯМОВА 
 

Завдання європейської інтеграції України є одним з найважли-
віших та найскладніших, що коли-небудь стояло перед її 
керівництвом. Зміна вектора розвитку країни, яка протягом століть 
перебувала у складі Російської та радянської імперій, а також 
культурних, політичних і соціальних особливостей українського 
суспільства є частиною цієї великої справи. Єврейська спільнота 
протягом багатьох років, починаючи з набуття Україною незалеж-
ності, відігравала важливу роль у розвитку суспільства, політики, 
економіки та культури. 

За роки незалежності України був пройдений великий шлях – 
починаючи з єврейських активістів «Руху» і закінчуючи участю 
євреїв у політичному житті сучасної України. Представники 
єврейської спільноти не тільки брали активну участь у процесі 
поліпшення міжнаціональних відносин, а й впливали на вироб-
лення політичного курсу, пов’язаного із виходом зі складу СНД і 
пострадянського політичного блоку та з євроінтеграцією України. 
Слід зазначити, що важливим фактором, який допоміг україн-
ському єврейству сприяти процесу інтеграції України в ЄС, стали 
міжнародні зв’язки його лідерів та звичайних членів єврейських 
громад.  

Починаючи з 2014 року в Лондоні, Брюсселі, Парижі та інших 
містах відбуваються заходи, присвячені боротьбі українського 
народу за незалежність та проти військової інтервенції північного 
сусіда, які були організовані World Jewish Relief та іншими 
єврейськими організаціями. Прагнення до відстоювання особистих 
свобод, вільної конкуренції ідей, лібералізму і вільного ринку, 
характерні для історичної пам’яті єврейського народу, стали 
основою для євроінтеграційних прагнень українського єврейства, 
яке є невід’ємною частиною єврейства сучасної Європи. Ство-
рення атмосфери міжнаціонального миру, толерантності та 
захисту інтересів національних меншин є важливою частиною 
вимог Європейського Союзу щодо України на шляху до безвізо-
вого режиму та поступової євроінтеграції. На жаль, наразі Україна 
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не повною мірою відповідає стандартам ЄС, які стосуються цієї 
сфери. В країні не працює кримінальне законодавство стосовно 
злочинів, пов’язаних із розпалюванням міжнаціональної ворож-
нечі. Фактично за роки незалежності України не було покарано 
жодного злочинця, який скоїв напад на представників єврейської 
громади України, навіть із тяжкими наслідками. Крім того, немає 
моніторингу антисемітизму в Інтернеті й соціальних мережах, яке 
має місця в більшості країн ЄС, що розв’язує руки тим, хто за 
довгі роки звик сіяти ворожнечу між представниками різних 
національностей в Україні.  

Незважаючи на наявність таких серйозних відмінностей у 
підходах до боротьби із антисемітизмом та ксенофобією між 
країнами ЄС і Україною, існує позитивна тенденція взаємодії 
різних національних громад в Україні, прояву єдиних цінностей, 
взаємовиручки, толерантності та об’єднання зусиль в ім’я єдиної 
політичної мети. Важливою базою для цих позитивних тенденцій, 
безумовно, є історична пам’ять українського і єврейського наро-
дів, які протягом багатьох століть намагалися вибороти своє право 
на незалежне існування поза владою імперій. Колектив авторів цієї 
монографії поставив і успішно вирішив завдання з висвітлення 
найбільш актуальних питань суспільно-політичної активності та 
історичної пам’яті єврейської спільноти в контексті сучасної 
євроінтеграції України.  

Автори фокусували свою увагу на таких проблемах, як 
відображення в історичній пам’яті України Голокосту, Голодо-
мору; сучасні суспільно-політичні та історіографічні перспективи 
історичної пам’яті в період Другої світової війни; роль учення про 
історію єврейського народу у формуванні політичної доктрини 
засновника руху «Толдот Аарон»; питання про «своїх» та «чужих» 
на прикладі українсько-єврейських взаємин Східної Галичини і 
багатьох інших. На сьогодні перед єврейською громадою 
Об’єднаної Європи і українським єврейством як його часткою 
стоять спільні проблеми, зокрема, підвищення безпеки єврейських 
громад та обмін інформацією стосовно екстремістських органі-
зацій, що займаються підготовкою терористичних актів і 
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реалізацією програм внесення нестабільності в суспільство 
шляхом пропаганди ідей ксенофобії, антисемітизму та роздму-
хування міжнаціональної ворожнечі. Важливим елементом май-
бутньої успішної європейської інтеграції України має стати 
рішення загальних з ЄС завдань не тільки в сфері міжнаціональних 
відносин, але й у багатьох інших аспектах сучасного життя, 
включаючи політику, економіку та культуру. 




