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Документ

Від Уряду Іспанії

Іменем Голови Уряду, дякую 
в а м  з а  д о в і р у ,  в и с л о в л е н у 
надсиланням Вашого звернення, у 
якому переказуєте стурбованість 
делікатною ситуацією, що пере-
живає Україна. 

Перш за все,  дозвольте 
вказати, що наш Уряд є глибоко 
переконаний, що дипломатія має 
діяти задля пониження градусу 
напруги між сторонами та задля 
пошуку вирішення кризи шляхом 
згоди та діалогу. 

Країни-члени [ЄС] відчу-
вають себе залученими до майбут-
нього українського народу і ми 
погодили на Раді Європи від 6 
березня підтримати нового [в.о.] 
Президента та Ваш Уряд, - як в 
політичній, так і в економічній 
площині. Також ми одноголосно 
підтримуємо територіальну ціліс-
ність, суверенність та незалежність 
України і вимагаємо від Російської 
Федерації згортання її військової 
присутності. 

Разом з тим, інформую Вас, 
що європейські партнери вирішили 
скасувати зустрічі попередні саміту 
«G8», які мали відбутися з Росією у 
червні, а також – усі двосторонні 
перемовини щодо безвізового 
режиму та нового договору ЄС-Росія. 
Проте, більші санкції теж можуть 
бути ухвалені в майбутньому. 

Можете бути впевненими, 
щ о ,  у  р а м к а х  Є С ,  н а ш  У р я д 
продовжить роботу по захисту 
українських громадян від актів 
н а с и л л я ,  б у д е  з д і й с н ю в а т и 
моніторинг  дотримання прав 
меншин, допомагати у проведенні 
в ільних та  чистих виборів  та 
слідкувати за дотриманням угод та 
зобов'язань. 

Хорхе Морагас
Директор Секретаріату 

Голови Уряду

Від Європейської Комісії

Дякую Вам за недавній лист 
Президенту Єврокомісії – Хосе-
Мануелю Баррозу, - щодо подій в 
Україні. Я  уповноважений від-
повісти наступне.

Ситуація значно змінилася 
за останні тижні. Нині, перед ЄС 
стоїть питання відстоювання сувере-
нітету, територіальної цілісності та 
незалежності України. ЄС суворо 
засуджує незаконну анексію Криму 
та м.Севастополь Російською Феде-
рацією та не визнаватиме це. ЄС 
запроваджує низку мір супроти осіб, 
визначених винуватцями цих дій, 
що визнаються відповідальними за 
порушення людських прав та 
державних основ України. 

ЄС налаштований на мирне 
врегулювання конфлікту, шляхом 
перемовин між Росією та Україною у 
повній повазі до міжнародного 
права. ЄС також вітає заходи україн-
ського Уряду задля консолідації 
державних структур; відображення 
регіонального різномаїття, - задля 
повного захисту прав національних 
меншин; відновлення консти-
туційної реформи; розслідування 
порушення людських прав та 
проявів насилля; переслідування 
екстремізму; та проведення вільних, 
чесних та прозорих президентських 
виборів.  

ЄС упровадить тісну полі-
тичну асоціацію та економічну 
інтеграцію із Україною,- нещодавно 
були підписані політичні поло-
ження Угоди про Асоціацію. ЄС 
також відновлює односторонні 
торгівельні міри задля сприяння 
Україні вже найближчим часом 
значно більше скористатися поло-
женнями Зони вільної торгівлі. 
Підписана Угода не є останньою 
метою у співпраці ЄС-України.  

Запевняємо, що ми націлені 
з Україною на стабілізацію ситуації 
та наведення Вашої країни на шлях 
більш мирного та благополучного 
майбуття. 

Дірк Шюбель 
Голова управління «Східного 

партнерства» EEAS III B2

Від Європейського Парламенту

Дуже дякую Вам за лютневий 
лист ,  скерований президенту 
Шульцу.

Хотіли б проінформувати, 
що Європейський Парламент 
ретельно працює та обговорює 
ситуацію, котра так динамічно 
змінюється в Україні. Маємо честь 
поділитися з Вами останньою 
резолюцією Європарламенту щодо 
України, проголосовану 13 березня у 
Стразбурзі.   

Також ми б хотіли довести до 
Вашого відома, що Європейський 
Парламент надіслав до України дві 
делегації «ad hoc» - у січні та лютому 
– задля спотерігання за ситуацією.
Ц і  м і с і ї  с к л а д а л и с я  і з  ч и с л а 
депутатів, представляючих усі 
політичні групи Європейського 
Парламенту.    

Наступного тижня у Києві 
відбудеться ХХІ зустріч Міжпарла-
ментського комітету ЄС-Україна,  де 
депутати Європейського Парла-
менту та Верховної Ради обговорять 
найкращі шляхи виходу із мертвої 
точки, у якій ми зараз знаходимося. 

Європейський Парламент 
був також запрошений наглядати 25 
травня за проходженням прези-
дентських виборів. Незважаючи на 
те, що цей день співпадає з виборами 
до Європейського Парламенту, ми 
зробимо все, що в наших силах, 
задля командирування місії спосте-
реження за Вашими виборами 
згідно міжнародних стандартів. 

Залишаюся до ваших послуг, 
якщо маєте додаткові питання про 
діяльність Європейського Парла-
менту щодо питань, пов'язаних із 
Україною. 

Філіп Камаріс
Генеральний Директор 

з зовнішньої політики 
підрозділу 

Європейського Парламенту 
по країнам 

«Східного партнерства» та Росії 

У минулому номері ми публікували останнє з чотирьох звернень Асоціації українців 
Каталонії «Червона калина» та нашої Редакції – до можновладців Іспанії та ЄС, - задля їх більш 
активного реагування на ситуацію в Україні. Попри те, що ситуація описана нами тоді (21 
лютого), значно змінилася, загальні тези, скеровані нами, є досі актуальними і на них ми 
отримали відповіді від усіх інстанцій
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Провісник долі України

Українська суботня школа в Барселоні, що діє 
при асоціації українців  в Каталонії «Червона калина»,  
також названа на честь нашого  Кобзаря. Протягом 
лютого - березня 2014 року вчителі та учні школи разом 
з батьками організували святкування 200-річного 
ювілею від дня народження Тараса Шевченка.

В приміщенні школи Люїса Бібеса (Lluís Vives)  
був організований  конкурс малюнків  до творів 
Великого Кобзаря. На протязі двох тижнів каталунські 
школярі також могли переглядати виставку різних за 
тематикою малюнків українських дітей. Переможці  
конкурсу у різних вікових категоріях були нагороджені 
дипломами асоціації, а  всі учасники отрималили в 
подарунок  символічні синьо-жовті  браслети, 
виготовлені ученицею В.Якуб´як. 

8-го березня в шкільному актовому залі  було 
проведено Шевченківські читання та відеоперегляд 
його картин. На видному місці був виставлений портрет 
Тараса Шевченка, намальований вчителькою-митцем 
М.Терлецькою.   

Основною метою  свята було  ознайомити 
каталонську громадськість з творчістю поета, 
художника. Оскільки на сьогодні невідомі професійні 
спроби перекладу творів Т.Шевченка  каталонською 
мовою, тому запросили до співпраці громадських 
активістів. Завдяки їх допомозі були перекладені твори 
Шевченка «Думка», «Вітер з гаєм розмовляє», «За 
сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло 
хати» (А.Антоновський і Каталіна Жірона)  та «Заповіт» 
(Себастіан Жанєрас). Місцеві гості свята - представники 
Депатаменту освіти Каталонії, мерії міста, дирекції 
школи, асоціації каталонських волонтерів «Xerrem» та 
інші,-  мали змогу ознайомитися з  текстовим 
перекладом всіх виступів, зробленим Оксаною 
Петрущак і спроектованим на екран.

У багатогранній творчій спадщині Кобзаря  є 
твори як для малих ,так і для дорослих.  Наймолодший 
трьохрічний учасник свята Богданко емоційно розказав 
уривок з вірша «Тече вода з-під явора...», а дошкільнята  
радісно виконали пісню «Зацвіла в долині червона 
калина».

Діти 1-4-х класів декламували напам´ять вірші з 
описами чарівної української природи.  Завдяки їм наші 
школярі, які проживають і навчаються в іспанському 
середовищі, змогли не тільки ознайомитись з красою 
рідної землі  своїх батьків, а й наблизитись до 

української мови та культури.
Рідними  для Шевченка були образи славного 

козацтва, гетьманів, кобзарів та бандуристів, що 
супроводжували митця протягом усієї його творчості.  

Це відобразилося у сценках та піснях, що запали 
в душу: розмова мами (Ващишин Л.) з малим Тарасиком 
(Сунічук Р.), «Думка»  (4 клас), «Оксана і Тарас» (7-й 
клас), «Думка» (Мазурик С. та Дністян Л.), «Летить 
галка через балку» (вчителі та батьки), вірш «Мені 
тринадцятий минало» (7-й клас).

Майже  всі Шевченківські поезії сумні, бо в них 
відображена тодішня дійсність, буття простих людей. 
Нелегкою є доля і сучасних українців, адже землю і далі  
грабують, розкрадають...  Актуальним є заклик Козбаря 
до українців не бути байдужими у вірші  «Мені 
однаково...», продекламований директором школи 
(Н.Петрущак).

Ще в ті  часи  Шевченко передбачав нелегку 
долю України, але, одночасно і був оптимістом, кажучи: 
«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за 
вас слава і воля святая!»

Можна багато говорити про твори нашого 
Кобзаря. Вражає і дивує  якою багатою була уява і  
духовність цієї великої людини. А ще слід додати, що, 
незважаючи на багато років, які Шевченко провів у 
чужині, він до останнього подиху любив Україну, 
вболівав за кращу долю свого народу і вірив, що колись 
його «в сім'ї великій, в сім´ї вольній новій, не забудуть 
пом´янути незлим, тихим словом».

У неділю, 9-го березня, в приміщенні церкви 
св.Моніки українська суботня школа ім.Т.Шевченка 
вшанувала 200-річчя Великого Кобзаря перед 
українською громадою. Співачка М.Риштей заспівала 
пісню «Моя Україно», а парафіяльний хор у чотири 
голоси виконав пісні «Летить галка через балку» та  
«Заповіт».

Після стислого відзначення  Шевченківського 
ювілею  всі учасники та глядачі долучилися до Маршу 
миру на підтримку цілосності України від пл.Каталонії 
через усю Рамблю аж до церкви св.Моніки.

Щовесни, коли тануть сніги,
І на рясті засяє веселка,
Повні сил і живої снаги,

Ми вшановуєм пам'ять Шевченка.
Двісті років тому,  ранньою весною,  9 березня над  нашою українською землею ясно засвітилася 

зірка великого поета і художника України - Тараса Григоровича Шевченка, який став провідником нашого 
народу до його свободи і кращої долі. З цим іменем на планеті пов´язані Україна та українці.

Любов Козар, Надія Петрущак
вчителі української суботньої школи ім.Т.Шевченка в м.Барселона.

Фото: Володимир Петрущак

4



9 березня ц.р.  в Мадриді відбувся 
святковий концерт «Свою Україну любіть…», 
присвячений 200-річчю від дня народження 
Т.Г.Шевченка. Захід відбувся за сприяння 
українських асоціацій «Молода Україна», 
«Українці Алкали», «Українська громада 
Мадрида», «За права честь і гідність українців», 
української патріотичної асоціації «Воля», 
українських суботніх шкіл Іспанії «Світанок», 
«Наше майбутнє», «Дивосвіт» та «ім.Героїв 
Крут», Міжнародної української школи, 
М і ж р е г і о н а л ь н о ї  а к а д е м і ї  у п р а в л і н н я 
персоналом (м.Мадрид), Посольства України в 
Іспанії та громадського діяча Л.Калинця. У 
заході взяли участь представники української 
громади Іспанії, Посол України в Іспанії 
С .Погорельцев,  Директор Міжнародної 
української школи Л.Іванова та співробітники 
Посольства.

У концертній програмі  виступили 
представники українських організацій, вчителі 
та учні суботніх шкіл, дитячі вокальні та 
танцювальні колективи з різних регіонів Іспанії.

Під час заходу була експонована виставка 
робіт з конкурсу дитячої творчості «Моя 
Україна», який Посольство вдруге проводить з 
нагоди Шевченківських днів. Цього року у 
конкурсі взяли участь 75 українських дітей.

Віддаючи шану творчості Великого 
Кобзаря, Посол України в Іспанії С.Погорельцев 
закликав об'єднати зусилля з подолання 
російської військової агресії на території 
України.

Вісті з громади
У Мадриді Шевченківське свято провели усі громади – спільно 

за інформацією Посольства

Фотофакт

12 березня: Аудіенція королеви Софії з ректорами католицьких університетів 
(International Federation of Catholic Universities). Крайній ліворуч — владика 
Борис (Гудзяк) – єпископ Української греко-католицької церкви, громадський 
діяч, провідний науковець у галузі церковної історії, президент Українського 
католицького університету.
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Леся Горова - відома українська співачка, 
композитор, член Національної Спілки композиторів. 
Вона сама пише слова та музику для своїх пісень , 
зачаровуючи своїм голосом усіх навкруги. Для неї не 
важливо скільки тобі років, твій соціальний статус або 
твоя національність – вона для кожного має пісню.

Ось і для наших слухачів усіх років та роду занять 
Леся знайшла пісні.

Перше відбулась зустріч з учнями молодшої 
школи. Для них лунали веселі та рухливі дитячі 
пісеньки. Були навіть пісні, в яких можна було 
підспівувати. Діти, безумовно, гарно провели час, а у 
Лесі з'явилися нові маленькі фанати. Також потрібно 
відзначити, що нашій школі була подарована її власна 
книжка для дітей з піснями, віршами та нотами 
«Відчинилося життя». Достатньо прочитати хоча б один 
вірш з цієї чудо-книжечки, щоб навіть у дорослої 
людини піднявся настрій на цілий день.

По обіді відбулась зустріч з учнями старшої 
школи (всі колись вчились у школі і добре знають, що 
маленьких дітей набагато легше чимось зацікавити, ніж 
підлітків). Зазвичай, коли проходять якісь виступи чи 
концерти в школі, їх нічого не цікавить, вони зайняті 
своїми власними проблемами, сидять в телефонах, щоб 
бути на зв'язку з усім світом або просто розмовляють з 
друзями на задніх рядах. Але виступ Лесі Горової довів, 
що все може бути навпаки. Навіть на уроках не можна 
побачити такої тиші та сконцентрованості на тому, що 
відбувається, як на цій зустрічі. З власного досвіду хочу 
сказати, що, не дивлячись на усе розмаїття сучасних 
пісень, напевно, ще ні одна пісня так сильно мене не 
вразила, як усі без винятку пісні Горової.

Її пісні мають глибоке філософське значення, 
торкаються самої душі. Ні в якому разі після їх 

прослуховування не можна залишитись байдужим. 
Особливо мені запам'яталась пісня, що була присвятою 
«Небесній сотні». Після неї всі встали і ще довго не 
могли сісти від тієї  кількості емоцій, яка нас 
переповняла. З однієї сторони - це великий біль втрати 
молодих людей, що віддали за нас свої життя, з другої - 
це, напевно, навіть гордість за наш нездоланний народ, 
з третьої - невимовне бажання до рішучих дій – і таких 
сторін безліч. Усі її пісні багатогранні і саме тому вони є 
для усіх, не зважаючи ні на що. Кожен знайде в них щось 
своє. Вони дають змогу поміркувати над ціною та сенсом 
свого життя. Можна з впевненістю сказати, що і зі 
старшою школою все пройшло найкращим чином.

Особисто для мене, найцікавішим моментом цієї 
зустрічі була розмова з Лесею. Спочатку вона нам 
розповідала про себе, про своє життя та дітей, а потім, 
після зустрічі була можливість поспілкуватись з нею 
просто так. Зазвичай відомі люди ведуть себе на публіці 
дуже відкрито, а за сценою до них навіть неможливо 
підібратись, тому що вони «зірки» і їм насправді нема 
ніякого діла до простих людей. Леся Горова не така, як 
усі зірки. Вона проста у спілкуванні і не видає себе за 
королеву світу, а її пісні, звернені до звичайних людей, 
тому що це їй не байдуже. Навіть важко уявити, але в її 
репертуарі понад 300 пісень, багато сучасних «зірок» 
мають їй позаздрити. Найголовніше,- що всі 300 пісень 
з'являлись в моменти незабутніх подій, тобто всі вони - з 
власного життя і нема нічого вигаданого. Я зробила для 
себе  висновок,  що Леся  Горова  -  це  людина 
неймовірного таланту, з великим серцем та бездонною 
душею. 

Сподіваюсь, що ще не раз Леся Горова відвідає 
Іспанію, і ми зможемо ще раз насолодитись її талантом.

yчениця 11 класу 
Із Києва – до нас: і дух революційний, і тепло

З нагоди 200- річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, нашу школу «Мрія» та чудове місто 
Барселону відвідала Заслужена артистка України Леся Горова.

А Цнна вик

Фото: Ольга Дзюбан
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Ми - українцi, які з тих чи iнших причин 
проживаємо за кордоном, в цей переломний, непростий 
для України час, все, що ми можемо зробити для 
пiдтримки своєї країни - це  виховувати наших дiтей та 
онукiв справжнiми патрiотами. Саме з такою метою в 
ЗНЗ «Українська школа «Мрiя»  мiста Барселони, в 
рамках заходiв, приурочених святкуванню 200-рiччя 
від дня народження Т.Шевченка, 15 березня було 
проведено конкурс читцiв поезiй пiд назвою «Сяє генiй 
Кобзаря».

Метою конкурсу було вшанування пам´ятi 
Т.Шевченка, популяризацiя творчої спадщини поета, 
виховання патрiотичних почуттiв. В конкурсi приймали 
участь 10 учнiв старших та середнiх класiв, якi за 
власним бажанням обирали твори для дикламування. 
Кожен готував свiй твiр, вкладаючи всю душу та емоцiї 
при виконаннi. Звучали твори, що розкривають 
патрiотизм поета, його громадянську позицiю, 
спiвзвучну з українським сьогоденням. Те, що 
виконавцi були в українських костюмах, додало 
конкурсу нацiонального колориту.

Конкурс оцiнювало авторитетне жюрi на чолi з 
поетесою, композитором,  Заслуженою артисткою 
України  Лесею Горовою, яка приїхала до Барселони для 
участi  у святковому концертi. Також до жюрi  входила 
Голова Секретаріату Товариства зв`язкiв з  українцями 

за межами України «Україна-Свiт» - Алла Кендзера та  
музичний  керiвник школи - Мар`яна Калитка.
Дуже важко було визначити найкращих. Кожен учасник 
отримав диплом за участь у конкурсi, а переможцi ще й 
подарунки. Серед учнiв середньої школи перемогу 
роздiлили Роман Чикалюк - учень 5 класу («Садок 
вишневий коло хати…»)   та Богдана Федерляйн - 
учениця 6 класу («Молитва») . Учнi старшої школи 
призов i  м iсця розд iлили  наступним чином:  
дев'ятикласники -  Михайло Демкiв  (« Якби ви знали 
паничi  …») та Богдан Москаль («I мертвим i живим…») - 
посiли перше мiсце, a Анна Цвик - учениця 11 класу 
(« Зоре моя вечiрняя…») -  друге . 

На завершення конкурсу, як пiдсумок усього 
дiйства, прозвучав вiрш у виконаннi завуча з виховної 
роботи Свiтлани Теодозiївни Румак «Монолог бiля 
пам´ятника Шевченку».

Допомагали учням у пiдготовцi до конкурсу 
вчителi української мови та лiтератури Iнна Андрощук i  
Натaлiя Полiщук.

Та головним завданням було не визначення 
переможцiв, а прищеплення патрiотизму, любовi до 
рiдного слова та культури. Кожне слово Т.Шевченка 
вiдображало нашу дiйснiсть, нiби написане сучасником. 
Усi присутнi в залi зайвий раз переконались, що 
Шевченковi думки пережили вiки i будуть жити вiчно!

Н  Паталя оліщук
yчитель української мови та літератури

Сяє геній Кобзаря

Фото: Ольга Дзюбан
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15 березня в актовому залі будівлі, в якій 
проходять заняття української суботньої школи «Мрія» 
в місті Барселона, Леся Горова  дала два концерти для 
учнів, вчителів та батьків. На концерті були присутні 
т а к о ж  у ч а с н и к и  т а н ц ю в а л ь н о г о  к о л е к т и в у 
«Кричевчанка» та їх  батьки з міста Алкала де Енарес. 
Леся Горова зуміла знайти контакт зі слухачами, 
розповісти про свою творчість, заспівати нові пісні, які 
вона написала під час проведення Євромайдану в Києві. 
Зачаровані слухачі сміялися і плакали, переживаючи 
трагічні події, які відбувалися в Україні, а по закінченні 
кожної пісні нагороджували виконавицю бурхливими 
оплесками. 

16 березня в одному з центральних культурних 
центрів м.Барселона „Котчерес Боррелль” відбувся 
урочистий концерт під назвою «Калину, пісню і шану 
народну тобі до ніг, титане, кладемо». 

У програмі гала-концерту (постановник - 
Світлана Румак, музичний керівник – Мар'яна Калитка) 
в з я л и  у ч а с т ь  з а п р о ш е н и й  д и т я ч о - ю н а ц ь к и й 
танцювальний колектив «Кричевчанка» з м.Алкала-де-
Енарес (кер.Олександр Ситніков), окремі учасники та 
творчі колективи ЗНЗ «Українська школа "Мрія"» 
м.Барселона, які спеціально готувалися до ювілейного 
концерту, а саме: «Мрійники» з (кер. Аня Цвик), 
зведений учнівський та учительський хор школи 
«Мрія», гурт «Українські передзвони» та  вокальний 
ансамбль «Краянка»; родини Пилипонюк та Поліщук, 
Марина Риштей, Христина Гетьман, Олег Гривнак, 

Мирослав Борщак і Богдан Окрутний; найменші 
учасники свята - учні підготовчої групи школи та їхній 
керівник Руслана Монастирська.

Не залишилося жодної людини в залі, чиє серце 
не стиснулося би від болю, а на очах не виступили б 
сльози під час виконання заслуженою артисткою 
України Лесею Горовою - активною учасницею 
революційних подій у Києві,- патріотичних пісень, 
присвячених загиблим на Майдані співвітчизникам, а 
також розкинутому по всьому світу українству.

У рамках відзначання на загальнодержавному рівні в Україні та у світі 200-ї річниці від дня 
народження символу української нації, видатного поета, художника, громадського діяча Тараса 
Григоровича Шевченка, з метою поширення серед закордонного українства, зокрема дітей, 
молоді та іспанського суспільства в цілому, інформації про життєвий шлях Великого Кобзаря, а 
також піднесення патріотичного духу у важкий для держави та усього українського народу 
період протистояння військовій агресії в Автономній Республіці Крим, на запрошення Асоціації 
українців Барселони «Джерело» (гол.Ольга Дзюбан) та Асоціації українців іспанського регіону 
Мурсії (гол.Лариса Пономаренко)  у низці заходів, присвячених цій видатній події,  взяли участь 
Голова Секретаріату Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ» Алла 
Кендзера та заслужена артистка України Леся Горова.

А Клла ендзера
У Барселоні та Мурсії поєднали і радість,

і сум Шевченківських роковин

Учасники концерту, присвяченого 
200-річчю Т.Шевченка в Барселоні

Леся Горова виконує пісню
«Небесні ангели»
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Під час свята громадському діячеві Каталонії, 
композитору, ініціатору встановлення у передмісті 
Барселони меморіальної дошки в пам'ять жертв 
Голодомору в Україні та аварії на Чорнобильській АЕС 
Жоану Сересо було вручено ювілейну медаль до 200-
річчя Тараса  Шевченка.  Нагородження було 
ініційоване Українською Всесвітньою Координаційною 
Радою.  За дорученням УВКР Почесну нагороду, під 
овації залу, вручила член Президії УВКР, Голова 
Секретаріату Товариства «Україна-Світ»  Алла 
Кендзера. 

Крім цього, грамотою Товариства «Україна-
Світ» «за вагомий особистий внесок  по святкуванню 
200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка за 
межами України, за єднання українських сил у світі» 
було відзначено заступника директора школи «Мрія» 
по виховній роботі, вчителя історії – Світлану Румак, 
музичного  керівника  школи, керівника церковного 
хору церкви "Свята Моніка" – Мар'яну Калитку, 
директора школи, голову української асоціації 
«Джерело»  в м. Барселона – Ольгу Дзюбан.

***

18 березня в концертному залі Генерального 
архіву Регіону Мурсія відбувся концерт Лесі Горової 
«Наша революція». Більшу частину своїх пісень Леся 
Горова присвятила Євромайдану та Небесній Сотні. 
Виступаючи на сцені  мирного та воюючого Майдану, 
Леся Голова співала власні пісні про небайдужих 
українців, які підтримували Майдан, а згодом про тих, 
хто власним життям відкрив нам шлях до оновленої 
України. В залі не було байдужих глядачів. Коли Леся 
Горова заспівала власну пісню, присвячену Небесній 
Сотні, зал встав.

Після концерту усі присутні прийшли на 
виставку видатного фотографа Ізраеля Санчеса, який 7 
днів та ночей, ризикуючи своїм життям, фотографував 
події та людей на Євромайдані. Близько п'ятдесяти 
фотографій, які Ізраель відібрав на виставку, за 
сприяння мерії міста Мурсія, вже біля місяця 
експонуються в фойє приміщення Генерального архіву 
Регіону Мурсія,  надаючи правдиві  свідчення 
іспанському суспільству про Українську Революцію і 
викликаючи захоплення стійкістю і самовідданістю її 
учасників. Треба відзначити, що охороняв Ізраеля 
Санчеса на київському Майдані заступник Голови 
Асоціації українців Регіону Мурсія Віталій Дзюба, який, 
після від'їзду Ізраеля до Іспанії, залишився на Майдані, 
був важко поранений і тільки декілька тижнів потому 
зміг повернутися в Мурсію. 

Вручення медалі, заснованої 
Українською Всесвітньою 
Координаційною Радою
до 200-річчя Тараса Шевченка,  
Жоану Сересу.

Леся Горова співає для українців 
та мешканців міста Мурсія.

Перший ряд: Лариса Пономаренко, Ізраель Санчес, 
Леся Горова, Віталій Дзюба, Алла Кендзера 

разом з українською громадою на фотовиставці 
«Слава Україні! Героям Слава!» 

23 березня Леся Горова, повернувшись 
на вже рідну для неї сцену «Майдану», 
розповіла про деталі її успішної поїздки 
та переказала слова щирої підтримки 
від нас – українців Іспанії, а також 
розповіла про конкретну підтримку, 
що ми складали Євромайдану, - на благо 
спільної справи. Майданівці привітали 
новини оваціями. 
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Рівність, котра не на слові

Цього року на одному з найпрестижніших 
факультетів іспанського Університету Валенсії 
навчається особливий студент – Педро Йоренте.

 Через проблеми з хребтом від самого 
народження він не може ходити. Проте, складна 
патологія не завадила йому здобувати вищу світу, хоч 
і в інвалідному візку. 

Освіта для всіх

Педро досить легко вступив на державну 
форму навчання, оскільки в іспанських вишах 5 % 
місць резервують для студентів з особливими 
потребами. Окремі квоти для таких людей також 
виділяють при наборі на державну службу. 
Спеціальні медичні комісії визначають відсоток 
інвалідності людини, і при обмеженнях, вищих за 
33 %, для них передбачені пільги, в тому числі і 
пільговий вступ до вищої школи. 

– Форма вступних іспитів адаптована до
індивідуальних потреб абітурієнтів з обмеженими 
можливостями, - розповідає Педро. – Але, якщо 
місця, виділені для неповносправних, заповнюються, 
інші абітурієнти з обмеженими можливостями 
змагаються на рівних з фізично здоровими людьми.

За статистикою, в країні лише 10 % людей з 
обмеженими можливостями мають вищу освіту.

Зазвичай люди з такими вадами, як у мене, 
мають занижену самооцінку і не наважуються 
вчитися після школи, - пояснює Педро.

Але самого хлопця це не стосується: він 
здобуває відразу дві спеціальності  і через п'ять років 
планує стати юристом та політологом.

- Якщо не підняти планку до небес, ніколи не 
знатимеш, на що ти здатен, - впевнений Педро.

У свої 19 років він пережив 22 операції, але не 
робить зі свого досвіду особливої проблеми.   

До вступу в університет Педро навчався у 
звичайних школах, але, за його словами, не всі 
вчителі лояльно ставилися до його потреб. Проте, до 
спеціальної школи він ходити не захотів.

-  Такі школи передбачають передусім 
ментальну адаптацію людей з обмеженими 
можливостями. Але у мене лише фізичні вади, а не 
ментальні. Я не потребував спеціальної навчальної 
програми,  хіба що трохи більше розуміння з боку 
викладачів, - наголошує він. 

Нещодавні зимові Параолімпійські ігри та успіх наших атлетів на них є 
гарною нагодою звернути увагу на проблеми неповносправних людей в Україні. Щоб 
краще зрозуміти який великий шлях, котрий треба подолати задля покращення їх 
рівня життя, пропонуємо детальніше зазирнути у іспанський досвід:

У ІСПАНІЇ ІНВАЛІДИ ЗДОБУВАЮТЬ ПРОФЕСІЮ І РОБЛЯТЬ КАР'ЄРУ

Майже кожен п'ятнадцятий українець має інвалідність. Україна гарантує низку пільг та прав, 
але, попри це, їм нелегко. На протилежному краю Європи, в Іспанії, кожен дванадцятий – з 
обмеженими можливостями, але ці люди рідко згадують про свій статус.

А Яндрій кубув

Ангела Бачієр, 
яка має синдром Дауна, 

стала депутатом 
міської ради Вальядоліду
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Зручно навіть в метро

Суттєво полегшує навчання Педро і те, що в 
його  університеті немає жодних архітектурних 
бар'єрів – ні тротуарів, на які він не міг би заїхати на 
візку, ні сходинок. Усі входи до корпусів обладнані 
ліфтами, аудиторії облаштовані спеціальною лавою 
для студентів на візку. Перед бібліотекою – довгий 
боковий піший пандус. Декілька років тому один з 
неповносправних студентів мав незначні труднощі 
при в'їзді на пандус через його нахил. Після цього 
ректорат додатково встановив дорогий зовнішній 
ліфт. Для такої ініціативи вистачило прохання лише 
одного студента.

Підземні станції метро також обладнані 
ліфтами. Цей вид транспорту Педро подобається 
особливо.  Наземні  станці ї  метро,  зупинки 
електричок і трамваїв мають перони на одному рівні з 
входом у вагон, а у самих вагонах передбачені окремі 
місця для пасажира на візку. Такі люди як Педро 
можуть легко користуватися й автобусними 
маршрутними таксі. 

- Достатньо, щоб принаймні одна людина 
п о т р е б у в а л а  я к о г о с ь  п о л е г ш е н н я ,  к о л и 
пересувається містом, і це буде здійснено. А 
знадобитися це може будь-кому з нас, - каже Ремедіос 
Санчес, докторка конституційного права. - Іспанська 
конституція 1978-го року окремою статтею 
передбачає розроблення та втілення державних 
політик щодо людей з фізичними, сенсорними чи 
психічними вадами, а також їх соціальний захист та 
забезпечення можливостей, здійснення усіх 
громадських прав. 

Педро розповів, що вхід у під'їзд його будинку 
пристосовували до його потреб, коли він був ще 
зовсім малим.

- Мої батьки зібрали необхідні документи та 

звернулися до мерії. Комунальники підняли рівень 
тротуару і забрали сходинку, яка заважала мені 
пересуватися на візку,  - розповідає хлопець. 

Щоправда, у інших випадках частину витрат 
беруть на себе іспанські аналоги українських 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

- Неповносправні тут також мають можливість 
займатися спортом, - каже Педро. – У багатьох 
муніципальних басейнах є обладнані сидіння для 
занурення у воду паралізованих людей, які можуть 
плавати на доріжках в одному басейні з рештою 
відвідувачів. За цими та іншими зручностями слідкує 
Федерація адаптованих видів спорту. Але я влітку 
більше люблю відпочивати на пляжі.

Від змін у свідомості до змін у мові

В Іспанії кожен третій неповносправний 
працює або шукає роботу. Для порівняння – в Україні 
це кожен другий. Ті, хто не працевлаштовані, 
отримують державну пенсію. Щоправда, у зв'язку з 
кризою, уряд консерваторів скоротив державні 
витрати і це зачепило малозахищені категорії 
населення. Педро бідкається: «Ми отримували 300 
євро щомісячно, бо нас в сім'ї двоє дітей, і один з них –  
я – має неповносправність. Тепер отримуємо лише 
50! Іншим взагалі «заморозили» соціальну 
допомогу».

Проте, окрім держави, таким іспанцям 
д о п о м а г а ю т ь  п р о ф і л ь н і  а с о ц і а ц і ї  л ю д е й  з 
обмеженими можливостями. Скажімо, Національна 
організація сліпих Іспанії (ONCE), яка, крім 
державних  субсидій  і  приватних  пожертв , 
фінансується завдяки власній лотереї, що є навіть 
більш популярною, ніж державна. Таким чином, 
організація опікується понад сімдесятьма тисячами 
своїх членів,  і багатьом з них дає роботу. 

Неповносправні іспанці не приречені на 
самотність і суспільну ізоляцію. До прикладу, 30-
річна Ангела Бачієр, яка має синдром Дауна, 
н е щ о д а в н о  с т а л а  д е п у т а т о м  м і с ь к о ї  р а д и 
адміністративного центру провінції Кастільї-і-Леону 
міста Вальядолід. Проте ця новина не стала сенсацією 
для іспанців. 

- Люди, які мають труднощі, повинні їх 
долати, -  коментує цю звістку Педро. 

Характерно, що навіть в іспанській мові є, 
п р и н а й м н і ,  ч о т и р и  с л о в а  н а  п о з н а ч е н н я 
неповносправності. 

- Людську підсвідомість видає мова, - каже 
Луїс Діес, - доктор соціологічних наук. Так, людей з 
обмеженими можливостями колись називали 
«інвалідами» (слово, що з латині означає «негідні»). 
Пізніше стало вживатися слово «мінусвалід» (з 
латинської – «менш гідний»), - як наслідок 
покращення суспільного статусу цих людей через 
усвідомлення їх повноправності і рівності з іншими. 

- В останні десятиліття ми, іспанці, слово 
«інвалід» замінюємо синонімами, які вказують 
обмежені можливості людини, але ніяким чином не 
на її нижчу гідність, - наголосив соціолог
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Жертви домашнього насилля

У п'ятницю, 14 березня, центральні іспанські 
ЗМІ передали новину про ідентифікацію ще однієї 
смертельної жертви домашнього насилля. Цього разу 
нею стала 39-річна українка -  Ольга Юріївна 
Філатова, що мешкала у Пальма-де-Майорка, де 
працювала перекладачем. 

Тіло жінки з черепно-мозковою травмою і без 
жодних документів було знайдено 7 березня на 
одному з місцевих пляжів селища Кан-Пікафорт. 
Впродовж 6-ти днів працівникиЦивільної Гвардії 
докладали значні зусилля, зокрема й залучивши 
вертолітний огляд території та активний опит 
навколишнього населення, задля ідентифікації 
особи загиблої. 

Одна з  місцевих жительок повідомила 
п р а в о о х о р о н ц і в ,  щ о  ч а с т о  б а ч и л а  ж е р т в у , 
навідуючись до одного з помешкань, котре, як 
виявилося згодом, у відстані 300 метрів від місця 
знаходження тіла загиблої. 

П р а в о о х о р о н ц і  в і д р а з у  в и р у ш и л и з а 
н а д а н о ю а д р е с о ю  т а  д о в і д а л и с я ,  щ о  т а м 
мешкає,нібито, чоловік жертви. Ним виявився 29-
річний росіянин, Дмитро І., котрого затримали. У 
ході слідчих дій він дав поліції пояснення: мовляв, у 
ніч трагедії подружжя мало намір вчинити гуртове 
самогубство. Але, будучи вже в морі, жінку накрило 
хвилею і вона вдарилася головою об скелю, а він не 
зміг їй допомогти. 

У свою чергу, слідчі органи вважають, що 
українка була насильно вбитою затриманим 
росіянином після суперечки. Ймовірна причина 
смерті –  задушення, скоєне вже після травми голови, 
заподіяної каменем. Інші деталі невідомі через 
секрет слідства. 

Міністр Охорони Здоров'я, Соціальних Служб 
та Рівенства,- Ана Мато, засудила цей конкретний 
прояв насилля та закликала суспільство звертати 
увагу на такі сигнали: «Жертва, а також її родина, та 
все суспільство  взагаліє ключем до того, щоб 
домашнє насилля не залишилося безкарним». 

На пленумі Парламенту Балеарських островів 
було вшановано пам'ять загиблої українки хвилиною 
мовчання, - як за першою смертельною жертвою 
домашнього насилля в Балеарській автономії з 
початку року та, на той час, 15-ю по Іспанії.  

Впродовж 2013 року в Іспанії загинуло 54 
жінки від рук «домашніх тиранів», 13 із них – 
іноземки. 

Часопис «Надсегурська Україна» у кожному 
своєму номері публікує телефон офіційної іспанської 
служби безкоштовної юридичної та іншої допомоги 
ж е р т в а м  н а с и л л я  –  0 1 6  –  д е  є ,  з о к р е м а ,  й 
російськомовні оператори. Також, на випадок 
загрози життю чи здоров'ю наших співвітчизників, 
дипломатичні представництва України в Іспанії 
мають  цілодобові «гарячі лінії»:

Посольство в Мадриді – 620-641-324; 
Генконсульство в Барселоні – 629-382-9364; 
Консульство в Малазі – 636-548-017. 

Р а з о м  з  т и м ,  з а  у м о в и  п о в а г и  п о в н о ї 
конфіденційності та анонімності, якщо така форма 
звя'зку може бути більш зручною, редакція часопису 
готова приймати звернення на cвою електронну 
адресу:

redactor@ucraniads.info

М и  м о ж е м о  п р и й м а т и  в і д п о в і д н і 
повідомлення та виступати посередниками у наданні 
б е з к о ш т о в н о ї  п і д т р и м к и  ж е р т в а м  н а с и л л я : 
психологічної допомоги, юридичної консультації, 
зокрема й і  у  роз'ясненні прав жінок в різних 
с и т у а ц і я х  т а  м о ж л и в о с т е й  щ о д о  о т р и м а н н я 
відповідної матеріальної допомоги

Скажімо: «ні!» проявам домашнього 
насилля!

Фотозйомка затримання.
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Українська кав’ярня

Ще в 2004 році Жоан Сересо не знав про Україну 
та її жителів майже нічого. Каталонець, який народився 
в Експлугес де Йобрегат (Барселона, Іспанія), власник 
магазину комп´ютерної техніки а у вільний час член 
гурту композиторів “Glas” (Есплугас де Йобрегат), пише 
музику, виступає з концертами. Життя цього чоловіка 
нічим особливим не відрізнялося від інших аж поки 
доля не звела його з одним українським юнаком. 
Був звичайний весняний день. У магазин комп´ютерної 
техніки завітав 18-річний український хлопець, щоб 
придбати якусь деталь до свого комп´ютера. 
Зав´язалася розмова. З тих пір Сашко часто навідувався 
в магазин до Жоана і навіть не тому, щоб купити якусь 
річ, а щоб поспілкуватися із цим чудовим чоловіком. 
Жоан розпитував звідки родом, чому тут, з ким, чим 
займаєтесь. Так і подружилися. А згодом Жоан Сересо 
побачив, що хлопчина має серйозні проблеми із 
здоров´ям. Сашко жалівся на болі за грудиною. Казав, 
що з мамою уже ходили до лікаря, але нічим йому не 
допомогли. Тоді каталонець запропонував юнаку свою 
допомогу. За проханням Жоана Сересо лікарі уважно 
обстежили здоров´я Сашка і сказали, що, на жаль, 
нічим помогти йому не зможуть. Хлопець довгий час 
жив недалеко від Чорнобиля (у м.Житомир) і це 
відбилося на його здоров´ї. Засмучені відповіддю 
медиків Сашко з мамою повернулися на Україну.

Жоану стало цікаво, що таке Чорнобиль, чому 
він може так нищити здоров´я людей. І влітку цього ж 
року Сересо їде в Україну, відвідати сім'ю Сашка і на 
власні очі побачити Чорнобиль.

Разом із Сашком та ще двома його друзями, 
т а к и м и  ж  м о л о д и м и  х л о п ц я м и ,  Ж о а н  ї д е  в 
Чорнобильську зону. Та на цей раз відвідувачів не 
пропускають, оскільки у них не було дозволу на 
відвідування цієї зони іноземцем. 

Повернувшись в Іспанію, Жоан добивається 
дозволу на відвідування та зйомки зони Чорнобиля.

І уже в листопаді 2004 року знову їде в Україну. 
На превеликий жаль, Сашка уже не було в живих. Це ще 
більше розхвилювало душу і серце каталонця. Він 
ближче знайомиться із Олександром Весельським – 
молодим хлопцем, другом Сашка. 

З тих пір почалося знайомство іспанця з 
Україною. Він відвідав багато українських міст 
(Новоград Волинський, Тернопіль, Чорнобіль, 
Прип'ять, Житомир, Полтаву, Київ, Дніпропетровськ, 
Севастополь, Підгайці, Одесу, інші) спілкувався із 
українцями, знайомився із їхнім побутом, культурою, 
історією, переймався їхніми проблемами. 

Разом із Сашком Весельським він неодноразово 
побував в Чорнобильській зоні і, повернувшись в 
Іспанію, написав музику, зробив свій перший фільм про 
Чорнобиль на 4 мовах (каталонська, іспанська, 

англійська та українська) і назвав “Alexander de 
Zhitomir”. Прем´єра фільму відбулася на музичному 
фестивалі  IGUANA 2004.  Таким чином Жоан  
розповідав своїм землякам про Україну,  про 
працьовитих українських людей, про глобальні 
проблеми, що стосуються не тільки України, а й всього 
людства. Багато іспанців перейнялися цими темами. У 
2006 році було створено фільм до 20-річниці 
Чорнобильської трагедії, написано слова і музику до 
пісень про Україну, про Чорнобиль, які виконував 
учнівський хор міста Есплугас. 

Жоан продовжує знайомитися з історією 
України.  Спілкується з  українцями Мадриду, 
Барселони. За його ініціативи і  за підтримки 
адміністрації міста Есплугас у парку el Parc dels Torrents 
de Esplugues було встановлено пам´ятний знак 
постраждалим від голодомору та репресій на Україні в 
1932-1933рр. та постраждалим від Чорнобильської 
трагедії, біля якого щороку українці та іспанці 
проводять спільні поминальні заходи.

Б у д у ч и  в  д и т я ч о м у  б у д и н к у  с и р і т  в 
Дніпропетровську і бачачи умови, в яких перебувають 
хворі українські діти, Жоан організовує кампанії зі 
збору і передачі одягу та взуття цим дітям, замовляє 
віконні пластикові рами, переправляє їх на Україну та 
організовує їх монтування у дитячому будинку. Це 
людина великої душі і доброго серця! Спасибі йому 
велике і всім іспанцям, які брали участь у цих заходах!

А сьогодні Жоан, разом зі всіма українцями 
переживає ці нелегкі для України часи. Він разом з нами 
пе р е ж и ває  за  долю Ук р аїни  у  ї ї  бор отьбі  за 
справедливість, за волю і незалежність, за краще 
майбутнє всіх українців. 

Жоан брав участь у відзначенні 200 річчя з Дня 
народження українського поета Т.Шевченка, створив 
двомовний україно-іспанський фільм з власною 
музикою. Був присутнім на творчому вечорі Заслуженої 
артистки України, члена Спілки композиторів України, 
поетеси Лесі Горової, яка прибула в Барселону на 
запрошення української громади і дала свої творчі 
вечори в українській школі “Мрія” та взяла у часть у 
святковому концерті. 

За активну участь у житті українців в Іспанії, за 
створення двомовного україно-іспанського фільму про 
творчість Т.Г.Шевченка каталонець Жоан Сересо був 
нагороджений ювілейною медаллю до 200 річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченко. Медаль вручила Голова 
Секретаріату українців за межами України “Україна-
Світ“  Алла Кендзера на урочистому концерті 
присвяченому великому Кобзареві.

Жоан щороку їде на Україну до своєї родини. Так 
він тепер називає сім´ю Саші Весельського, через яку 
назавжди споріднився з українським народом.

льга зюбанО Д
голова української асоціації «Джерело»,

директор ЗНЗ «Українська школа «Мрія»

З любов’ю до українського народу
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Валенсійський фестиваль «Лас-Фальяс» очима українців  

П і р о т е х н і ч н і  з в у к о в і 
композиції лунають з першого дня 
березня на головній площі міста у 5-
х в и л и н н о м у  ш о у  п і д  н а з в о ю 
«масклєтá». 

У  о с т а н н і й  т и ж д е н ь 
фестивалю, коли на вулицях міста 
встановлюють головні елементи 
свята,– оригінальні пінопластові 
фігури, котрі сягають до 20-и метрів 
у висоту,- прибуває понад один 
мільйон туристів. 

« М и  щ о р о к у  х о д и м о 
дивитися на ці фігури,– розказує 
Ігор Кавчак,– цікаво, адже дуже 
в и с о к и й  м и с т е ц ь к и й  р і в е н ь . 
Ілюструються соціально-політичні 
події, фінансово-економічна криза, - 
аби після цього все це символічно 
спалити.» 

/4/
Фаєрські митці, між іншим, 

висміяли корупційні скандали та 
промахи провладної партії, за що і 
„поховали“  очільника уряду – 
Маріана Рахоя. 

«Цей фестиваль  досить 
схожий на нашу «масляницю»: 
обидва свята є зустріччю весни, і 
завершуються приблизно в один і 
той самий час – спаленням опудала, 
– пояснює Оксана Сидорко. Правда,
замість млинців тут куштують такі 
с о б і  п а м п у ш к и  –  « ч у р р о с »  і 
«буньуелос». 

Сто тисяч членів фаєрських 
товариств, убраних у регіональні 
костюми, у так званій «Пожертві», 
в п р о д о в ж  д в о х  д н і в  і д у т ь  д о 
кафедрального собору міста, аби 
одягти у  квіти  високу  фігуру 
Богоматері – «Покровительницю 
безпомічних».

Серед них є і українці.

«Мене до глибини душі 
вразило єднання валенсійців у 
період свят Фай. Ось так і сталося, що 
я  –  у к р а ї н к а ,  р о з д і л я ю  і з 
в а л е н с і й ц я м и  ї х н є  б а ж а н н я 
зберегти цю культуру, адже ще 
колись Великий Кобзар нас повчав: 
чужого навчайтесь та свого не 
цурайтесь.» 

У  ц і  с в я т к о в і  д н і  п о -
справжньому місто живе вночі. 
Головним елементом є святкове 
освітлення вулиць, котре, як і весь 
фестиваль, неможливе без музики. 

Родзинкою фестивалю є 
безліч нічних феєрверків, останній з 
яких – найдовший: 20 хвилин, 
упродовж яких у небо запускають 
одну тонну пороху. 

Традиція зустрічі весни існує майже у кожному куточку світу. В іспанському 
місті Валенсія це роблять феєрично. Упродовж фестивалю «Лас-Фальяс» Валенсія 
стає містом квітів, світла, пороху та вогню, – саме такою її щороку бачать 
тисячі українців, які тут живуть. 

на основі відеорепортажу
Віталія Остап’юка
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Завершення фестивалю  (у 
день Св.Йосипа)  є найголовнішою 
с к л а д о в о ю  с в я т а :  у  п о п і л 
перетворюються усі 350 фаєрських 
споруд міста .  Традиція  сягає 
Середньовіччя,  коли теслярі , 
напередодні  дня свого покровителя, 
с п а л ю в а л и  у  о д н о м у  б а г а т т і 
залишики дерева за рік та старі 
факели, тобто «фальї», які вже не 
знадобляться їм із приходом весни.

Це свято припало до душі 
в а л е н с і й ц я м  т а  т и м  н а ш и м 
співвітчизкам, котрі живуть у цих 
к р а я х .  М а б у т ь  т о м у  ц е  с в я т о 
проводжають зі сльозами на очах...
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Відгук: Українці на барикадах Піреней

За цей час наші діти стали дорослими, вони тут 
виросли і ця країна для них не є чужою, але, дякувати 
Богу, вони не забули свого коріння і запитання: «хто ми, 
звідки ми?» звучить все частіше в наших сім´ях. І, на 
щастя, серед нашої молоді є багато розумних і 
талановитих. Їм під силу піднятися на сходинку вище 
від нас, – тих бідолах-заробітчан, які першими шукали 
кращої долі на іспанській землі. 

Коли наприкінці 90-их ми зустрічалися і 
запитували один одного: «як живеш, чим займаєшся?», 
у відповідь звучало: «Працюю в цирку, на атракціоні, на 
будові, прибираю»... Погане знання мови, зобов´язання 
перед сім´єю і нестача часу змушували нас думати 
тільки про роботу. А про що говорить наша молодь: «Я 
вчуся в університеті; – а я на курсах; – а я вже закінчив і 
починаю працювати». Це дуже приємно і ми радіємо за 
них. Коли бачимо, що роблять ці юнаки і дівчата, це 
викликає у нас  захоплення і здивування.

Наприклад,  про журнал «Надсегурська 
Україна» я дізнався нещодавно. Ідея сподобалась, але 
його творців не знав.

Недавно друзі запросили мене до української 
суботньої школи ім.Т.Шевченка в Барселоні на 
презентацію теми участі українців у Громадянській 
війні в Іспанії. Її проводив журналіст Андрій Якубув – 
засновник журналу. 

Громадянську війну в Іспанії вивчав як усі в 
школі, а потім і в університеті. В ті часи (1980-90 рр.). 
основну увагу приділяли участі Інтернаціональних 
бригад на стороні республіканців. Дуже мало говорили 
про участь у військах Франко. У своєму дослідженні 
автор звернув увагу на участь українців у військових 
формуваннях обох таборів.

Його дослідження мені сподобались і я був 
вражений, – знаю наскільки важко збирати матеріали і 
шукати в архівах ті зернинки, які можуть бути 
використані. Цього дня я вперше почув історії про 
багатьох українців, які брали участь у Громадянській 
в і й н і .  С п о д о б а л о с ь ,  щ о  а в т о р  д о с л і д ж е н н я 
незаангажовано ставився до учасників тих подій. 

Вразила історія генерала Миколи Шинкаренка - 
білогвардійця українського походження, який воював 
на стороні Франко і був тут лейтенантом Іноземного 
легіону. Хочу знайти і прочитати його мемуари. Також, 
вперше почув історію Всеволода Марченка – уродженця 
Одещини, який під час війни служив пілотом авіації 
Франко, а до цього – впродовж декількох років був 
директором аеропорту «Барахас» в Мадриді.

Зацікавила документальна згадка про двох 
бійців Армії УНР, що хотіли «продовжити боротьбу із 
комунізмом» в Іспанії – лейтенантів Володимира 
Білинського та Олександра Охоцького.  

Але, як колишні бійці Армії УНР, так і колишні 
білогвардійці, були, і більш численно, на боці 
Республіки, – автор також дослідив і цю сторону медалі. 
До слова, у нього є цікаві дані про українців у складі 
радянської інтервенції та й, назагал, нав'язливої ролі 
СРСР.  

Б а г а т о  ц і к а в о г о  м а т е р і а л у  є  п р о  р о т у 
Інтернаціональних бригад «імені Т.Г.Шевченка», – 
перший пам'ятник «поету-революціонеру» в Іспанії, – 
яка воювала під гаслом «За нашу і вашу свободу». 
Пролунало припущення, що крім членів Компартії 
Західної України та українських емігрантів – 
прогресивістів, у цій роті, що діяла на теренах Каталонії, 
були й кількадесят бійців війська Нестора Махна.   

Цікавими є висновки автора про те, що 
спонукало українців взяти участь у Громадянській війні 
та й так, що колишні вороги билися пліч-о-пліч, а 
недавні браття по зброї опинилися по різні боки 
барикад: «вони навряд чи розуміли наскільки складний 
і заплутаний громадянський конфлікт в Іспанії, але 
одні, мабуть, дивилися на іспанську війну крізь призму 
пережитого у 1917–1922 рр.; інші – у крайності 
противилися “комунізму” чи “фашизму” у будь-яких 
проявах, а деякі, змінивши погляди, виборювали 
“право” повернутися на Батьківщину». 

І сама назва журналу «Надсегурська Україна» 
походить з цього періоду, коли селище Сан-Фульхенсіо 
републіканці, аж до приходу франкістів, називали 
«Украніа-дель-Сегура». На думку автора, це було 
зроблено на честь українців з інтернаціональних 
бригад. Щоправда, як він сам наголосив, назва журналу 
має сенс, зважаючи на сучасну символічність річки 
Сегура, як об'єднуючого елементу українства Іспанії.

Мені особисто дослідження Андрія Якубува 
дуже сподобались. Оригінально, і саме головне – 
вперше, а це завжди важко, і незаангажовано. 

Ця робота є дуже актуальною в рік 75-річчя 
завершення громадянської війни. Андрій правий: дуже 
хочеться, щоб згадували не тільки «русос», а й тих 
півтори тисячі українців, які брали участь в цьому 
конфлікті.

Отже, ще раз хотів би висловити своє захоплення 
нашою молоддю. Всі ми бачили з яким ентузіазмом 
вони організовували підтримку Євромайдану тут, 
зокрема і в Барселоні. Ми вдячні вам за все те, що ви 
робите для української громади.  Хай вам щастить!

У позаредакційному додатку до цього номеру 
журналу «Н.У.», що на нашому сайті, розміщено 

публікацію «На барикадах Пірінеїв в іспанській 
громадянській війні 1936-39 рр.». 

Запрошуємо до перегляду!  

історик 
Про тих, хто були тут, – на цій землі, – до нас, 

і тих, хто може будуть після.  

Коли наприкінці 90-их чергова хвиля української еміграції докотилася до Іспанії, мало хто з 
заробітчан замислювався над тим скільки українців ступало на цю землю за останні сто років. 
Думка «може я перший» була у багатьох, тому що дуже важко було знайти земляків. Всі ми їхали 
сюди максимум на рік. Але спливав час і думка про те, що «моє перебування тут буде недовгим, 
ще трошки, ще півроку, ще рік і я повернусь» поступилася іншій – «а якщо я тут до кінця днів 
моїх?».  

Михайло узівК
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Колонка редактора

Після смерті диктатора Франко, король Хуан 
Карлос призначив Суареса очільником Уряду та 
доручив найважче – перехід на демократичну систему. 
Так, Суарес став рульовим цього процесу в свої 44 роки, а 
королю тоді було лише 38. У цій справі «він не тільки був 
прекрасним союзником, але й вірним другом», - 
відзначив монарх на панахиді.  Вочевидь, Суарес не був 
такої ж думки про короля...

Політична кар'єра Суареса, котрий здобув 
юридичну освіту на «ударні» оцінки, проходила не на 
останніх посадах режиму:  депутат у законодавчих 
зборах, гендиректор держтелерадіо тощо. По смерті 
Франко його поставили генеральним секретарем Руху - 
цієї партійно-ідеологічної структури диктатури, котра у 
1975 році була вже як шкарлупа без нутрощей. 

На посаді прем'єра та й взагалі, як особистість, 
Суарес не був великим політиком чи харизматичним 
лідером, але, проте, зумів очолити непростий процес: із 
середини існуючої авторитарної системи повернути 
Іспанії втрачену систему вже демократичну. 

Доживаючи свої дні, Франциско Франко 
запевнив своє оточення, що «все замотано і добре 
замотано», - що варто розцінювати як його впевненість у 
продовженні режиму. Щоправда, у той же час він 
заповів служити та бути вірним Хуану Карлосу, як були і 
йому. 

Політична воля розмотати клубок режиму 
походила, звісно, від короля, але саме на Суареса лягла 
у ч а с т ь  в ж и т и  к о н к р е т н и х  д і й  н а  п р о т и в а г у 
невдоволенню деяких сил, зокрема і серед війська. 
Проте, Суарес добився згоди франкістських депутатів 
для прийняття Закону про Політичну Реформу, котрим 
о к р е с л ю в а л и с я  н о в і  д е р ж а в н і  о с н о в и  т а 
відновлювалися права людини і громадянина: це і 
право на реєстрацію саме цивільного шлюбу та право на 
його розірвання, право голосу для жінок, соціальні 
права, право на вступ до профсоюзів та політичних 
партій та багато іншого.  Компартія теж була 
легалізована, але трохи згодом та з хитрістю – під час 
Пасхальних днів 1977 р.

Його політсила – «Союз Демократичного 
Центру» - мала кращий результат на виборах до 
законодавчо-конституційних зборів (порозуміння усіх 
політичних сил, упроваджене Суаресом, зіграло 
ключову роль у прийнятті Конституції 1978 року, яка є 
чинною і нині), а згодом і на парламентських виборах 
1979 року. Проте,  м'яко кажучи, втративши підтримку 
колишніх основ держави, – Армії та Церкви,  вже в січні 
1981 року він подає у відставку: «для загального блага», - 
як він тоді пояснив. 

У день, коли Конгрес депутатів мав обрати 
наступника Суареса, – 23 лютого 1981 р. мало місце 
захоплення парламентської будівлі військовими, як 

спроба державного перевороту. Із лунанням команд 
полковника Техеро, які супроводжувалися пострілами у 
стелю, весь депутатський та урядовий корпуси залізли 
під робочі місця... лише Суарес та ще дві особи 
залишилися сидіти в своїх кріслах. Чи можна чогось 
боятися, знаючи - у часи розквіту «ЕТА», - що ці 
терористи зробили з одним із його попередників ще за 
життя Франко? 

Після відставки король відзначив його титулом 
князя, а тепер, вже посмертно, поклав до ніг найвищу 
державну нагороду – Орден Карлоса ІІІ. Після чергової 
політичної невдачі на виборах, навіть із новою партією, 
Суарес усунувся від політики та продовжував своє 
існування на мізерні кошти (державні пільги було 
прийнято лише у 1992 р.) та із сімейними негараздами: 
смерть дружини, а, згодом, і дочки - від раку. Власне, 
невдовзі біда спіткає і його – Суарес останні 11 років 
страждав хворобою Альцгеймера.    

Днями стало відомо, що згадка про цю видатну 
особистість, чия, хоч і неоднозначно оцінена, роль явно 
виходить за межі іспанських кордонів, - увіковічена 
нещодавнім урядовим рішенням: мадридській 
аеропорт «Барахас» названо його ім'ям.

Вінстон Черчилль якось сказав, що політики 
орієнтуються на наступні вибори, а державні діячі – на 
наступні покоління. Не впевнений, що можна знайти 
кращий приклад державного діяча. Власне, за деякими 
аспектами Суареса можна порівняти із Леонідом 
Кравчуком, але чи витримає аналогія критики?

На надгробній плиті   Адольфа Суареса 
залишили напис, котрий, мов ехо лунатиме в Історії 
Іспанії: «Злагода була можливою». Сподіваюся, 
таке колись навіки запишуть і в наший царині. 

Андрій Якубув 

Адольфо Суарес – символ забутої епохи 

У минулу неділю, 23 березня, на 82-му році життя помер перший прем'єр-міністр 
«демократичної» Іспанії – Адольфо Суарес. Його смерть не була несподіванкою, – ще за декілька 
днів його родичі повідомили, що відключають апарати підтримки дихання. Відтак, як би дико це 
не звучало, – зусиллями мас-медіа,  Іспанія знала  яким буде його державний похорон. 

17



Справедливості чи помсти?

Як розуміти спалах тієї війни?
Про спалах Громадянської війни можна сказати, 

що це було на кшталт поведінки тисячоліття: обидві 
сторони у крайності думали, що треба зробити так, як 
вже було у інших країнах – з однієї сторони СРСР чи 
Мексики, а з іншої – Італії та Німеччини.  Тому тоді була 
така відсутність толерантності.

Як Іспанська республіка сприймається в 
Іспанії? 

У сприйнятті Другої Республіки [1931-1939 рр. – 
авт.] пробема у тому, що її президент Мануель Асанья 
замість того, аби створити союз з поміркованими 
силами для щирого республіканізму, віддався в руки 
лівих сих, частина яких була тоталітарною. Невже хтось 
думає, що Долорес Ібаррурі боролася за демократію? 
Так, зараз Республіка, у свідомості більшості іспанців, – 
еталон демократії в Історії Іспанії і навіть ходять 

розмови про Третю республіку... Україні цього не 
зрозуміти, адже ви не мали нещастя пережити 
диктатуру “правих” – більш жорстку, як за механізмами 
контролю, так і формою правління, ніж у “лівих”.

Як же в Іспанії відбулося це примирення? 
Говорячи у  соціолог ічній  площині ,  як 

врівноважилися повоєнні розбіжності? Шляхом 
шлюбів. Більшість людей, які воювали, були не 
послідовниками крайніх ідей, а заручниками ситуації.

А якщо у площині політичній, це можна 
зарахувати до заслуг Франко? 

Як на мене, Франко вів досить невмілу політику 
примирення, – про що свідчать чимало фактів. І не 
тому, мабуть, що не вмів, а тому, що не хотів... Ще 
головний іспанській аббат Аурелій Ескарре у 1964 р. 
іронічно відповів французькій газеті Лє-Мон, що «в нас 
не 25 років миру, а 25 років “перемоги”». Спасіння 
режиму полягало у неймовірному економічному 
розвитку країни після 60-х років. Саме через цей 
фінансовий добробут режим Франко не змогли  
перемогти, а лише поховали.

О т ж е ,  т е м а  п р и м и р е н н я  с т а л а 
актуальною після смерті диктатора?

У свій час,  король Генріх  IV  -  перший 
французький Бурбон, аби загоїти рани, запропонував 
забуття – досить пихатий намір, але французьке 
суспільство примирилося. У так званому «Перехідному 
періоді Іспанії», що після смерті Франко, велася досить 
схожа практика: за чинним тоді законодавством, 
зсередини ще диктаторської системи, вдалося прийняти 
необхідні закони, всенародно та демократично обрати 
конституційну асамблею. Все завдяки наверненню  
членів франкістського законодавчого зібрання, яким 
було обіцяно дві речі: перше – не буде процесів 
переслідування щодо колишніх посадовців, та друге – 
Комуністична Партія Іспанії не буде легалізована. З цих 
обіцянок була порушена лише остання. Тепер багато 
говорять про «історичну пам'ять». У мене переконливе 
враження, що вони вони хочуть не справедливості, а 
помсти.   

У ювілейні роковини завершення Громадянської війни  в Іспанії розглядаємо 
приклад примирення іспанського суспільства, – якщо, звісно, вважати, що таке 
мало місце і є доконаним фактом. Історичний приклад народу Іспанії може стати 
уроком для України; а, власне, висновки – кожен читач зробить свої.  

Ще до того, як встиг остигнути слід колишнього диктатора України, – саме так тепер 
відомий Янукович у світі, – як ми заговорили про «люстрацію», а найбільш активні – вже 
почали самосудно втілювати її у життя. 

У ніч перед втечею згаданого екс-президента, у київській студії програми Савіка Шустера 
була присутня кореспондентка іспанської газети El País – Пілар Бонет. Ведучий запитав її: чи 
була проведена в Іспанії люстрація після смерті генерала Франко у 1975 р.? Відповідь іспанки була 
несхвальною. А на уточнення Савіка,- чи є нинішня Іспанія демократичною, – Бонет російською 
мовою іронічно  відповіла: «це – відносно».  

На фоні тієї чи іншої болісної нам історичної дати, ми вкотре бачимо, що більшість 
українців, власне, як і поляків, чи росіян, – беруть за аксіому твердження, що будь-яке 
суспільство не може існувати без історичної пам'яті. Але чи присутнє це переконання серед 
іспанців, що пережили не один терор?

Уже 1 квітня цього року в Іспанії згадуватимуть 75-і роковини завершення Громадянської 
війни. Кажуть, що ця війна та її оцінка самими іспанцями є уроком для сучасної України. Взагалі, 
над темою іспанського «національного» примирення в Україні багато спекуляцій. Тож яке воно, 
примирення по-іспанські?

А Яндрій кубув

Луїс ДÍEC, 58 років, 
д-р соціологічних наук, 
професор філософії, 
м. Валенсія. 
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Леопольдо РОМЕРО, 63 роки, член 
Іспанської соціалістичної робочої партії, м. 
Кастельон-де-ла-Плана: 

«У 2007 р. наша партія врешті прийняла т.зв. 
закон «Про історичну пам'ять Іспанії», який вперше 
визнає всіх жертв Громадянської війни та диктатури та 
розширяє права переслідуваних того часу, зокрема і 
соціального забезпечення. Відтоді було знято та 
замінено багато знаків франкізму та назв вулиць, що 
вихваляли режим чи війну. Крім того, був відкритий 
шлях до реабілітації засуджених тієї пори, ексгумації 
рештків загиблих, перепоховання спільних могил та 
відкриття архівів. Також було підняте питання 
доцільності меморіалу «Долина загиблих», де поховані, 
зокрема, Франко та ідеологічний наставник режиму – 
Хосе-Антоніо Прімо-де-Рівера. Для нас такий закон є 
торжеством справедливості, яке, хоч і настало пізно, але 
відбулося.» 

П і л а р  Г А Р С І А - К О Н Д Е ,  7 7  р о к і в , 
програміст, м. Барселона:

«Коли я навчалася у школі, ніхто з нас, дівчат, не 
знав, на якій стороні воювали наші батьки – це нас не 
цікавило, про це ми не питали.  Зараз то звучить дико, 
але так було.»

Закон історичної пам'яті є текстом, основаним 
на образі нащадків тих, хто переможений на полі битви, 
тих, що не зуміли звершити свою політику знищення 
всіх, хто не сповідує їхні ідеї. Цим законом вони 
намагаються перемогти на полі індоктринації, адже 
іншим чином не змогли.

Найкраща політика примирення на даний час – 
забуття, особливо в сучасному економічному контексті, 
коли політики мають перейматися важливішими 
справами, ніж підсипати сіль на рани, які майже 80 
років потому вже були б забуті у будь-якій інші країні.

Цей закон про історичну пам'ять паралізується 
вже декілька років,– відколи консерватор Рахой очолює 
уряд, – через ненадання фінансування на окремі статті. 
Крім цього, навіть таке, як заміна символів франкізму, 
потребує окремого рішення міських чи селищних рад. 
Чи не основне, що далі пропри все чинне, – це визнання 
нелегітимними репресивні вироки франкістських судів, 
– на жаль, при редакції закону, не вдалося визнати їх
саме незаконними.

Цим законом порушилося це забуття. Під час 
«Перехідного періоду», зокрема і тодішня 
Комуністична Партія, зробила занадто концесій, котрі 
встановили, так би мовити, закляття мовчання. Цим 
самим тисячі людей були зраджені...
Але впевнена, що абсолютно ніхто не шукає помсти, 
коли пройшло стільки років. Проблема в тому, що 
майже за 40 років демократії багато людей не 
відновлені у правах, зокрема і щодо мінімального – 
знати, де поховані твої родичі та мати можливість 
перепоховати їх. Як і в усіх диктатурах, багато людей 
числяться зниклими безвісти. Лише розкопки місць 
масового захоронення у встановленому законом 
порядку можуть встановити те, що коїв режим – 
вбивства. 
Прим. авт.: За останніми оцінками, тіла ще 
щонайменше 88 тисяч іспанців безіменно лежать у 
спільних могилах, котрих понад 2200 (не рахуючи 
«Долину полеглих», де із майже 34 тисяч захоронень 
20 тисяч – республіканці, - авт.). Кажуть, після 
смерті диктатора і донині ексгумовано рештки лише 
7 тисяч жертв франкізму.

Продовження читайте на стор. 20.

Антоніо МОНРОЙ, 43 роки, 
професор економіки, юрист, 
викладач «Автономного», 
«Комплутенсе» та «Карлос ІІІ» 
Університетів Мадриду; ведучий член 
Фундації ім. Франциско Франко

Естер ЛОПЕС-БАРСЕЛО, 30 років, 
депутатка обласного парламенту 
Валенсії, член партії 
«Об'єднані Ліві» (комуністи, - авт.)
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Карлос:

Події тієї пори не є предметом а ні приватних, а 
ні приємних розмов. Моя сім'я, по лінії батька, з 
початком війни перебралася до Валенсії. Вони були 
переконані республіканці, а вуйко пішов добровольцем 
на фронт. Моя баба згодом познайомилася з молодим 
лікарем з благополучної сім'ї – моїм дідом – та по війні 
вони одружилися. Сім'я мого діда була досить багатою і 
консервативною, тому спочатку прискіпливо ставилася 
до моєї баби, але не завадила коханню. Щодо того вуйка, 
то, під час війни, його було взято у полон, засуджено та 
страчено націоналами. Його сім'я наприкінці війни 
емігрувала до Австралії та живе там і досі, хоча 
наприкінці 40-х багато хто повертався з екзилю.

Тепер вже інший час. А ні я, а ні мої друзі не 
обирали на якій стороні мали воювати наші предки. 
Тому у наших відносинах це не має значення, якщо 
панує взаємоповага.

Адріан:

Як каже одне прислів'я: минуле най відійде в 
забуття. Відверто кажучи, те, що у людини інший 
світогляд не мусить впливати на наші відносини. Ба 
більше, це завжди буде приводом для дружніх диспутів 
та жартів. Дії минулого впливають на наше коріння, але 
тільки ми вирішуємо, що з ним робити.

Справедливості чи помсти?
Такі неоднозначні бачення ситуації дають підстави для глибоких роздумів. Про всі схожі 

до укаїнських процесів факти, читач уже, мабуть, зауважив. Більше того, цікаво виглядає 
протилежне бачення необхідності історичної пам'яті очима праворадикалів України та 
Іспанії, хоча перші захоплюються цими другими. 

Як би там не було, це все – упереджені трактування обставин. Що ж на цю тему думає 
іспанська молодь? Ми запитали у двох студентів-одногрупників.

Що ж робити нам із цим корінням? І мова вже не про зовнішні конфліктні епізоди, – недавні 
ювілейні роковини Волинської трагедії, чи, навіть, Голодомору. Зараз стоїть питання як усі 
частини нашої багатогранної держави дійдуть до спільного знаменника задля загального 
добробуту, – чи зможемо ми почути один одного? 

І головне: нинішня люстрація переслідує корупцію посадовців чи їх власні переконання? А 
отже, чого хочуть ті, хто кидають перший камінь – справедливості чи помсти?     

Карлос СІЕРРА (ліворуч)
19 років, студент, 
світогляд – прогресивний, 
м. Валенсія

Адріан САЛЬВАДОР (праворуч)
19 років, студент, 
світогляд – консервативний, 
м. Валенсія
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Анонси

Важливі номери телефонів:

Номер 112 – служба порятунку на всі випадки життя
Номер 016 – цілодобова юридична допомога жертвам

               домашнього насильства (працює  на 51 мовах світу)
Номер 010 – муніципальна довідкова

У разі надзвичайних ситуацій – загрозі життю, або у випадках загибелі 
громадян України (виключно) працюють цілодобові гарячі лінії консульських 
установ:
- для автономних областей Каталонії, Валенсії та Балеарських островів – 
Генеральне Консульство України в Барселоні: 
тел. 629 38 29 36
- для автономних областей  Андалусії, Мурсії, Канарських островів, міст Сеута 
та  Мелілья – Консульство України в Малазі: 
тел. 636 54 80 17 
- Для решти автономних областей та загалом – Посольство України: 
тел. 620 64 13 24

Також діє гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 16 57

У нашому часописі є можливість розмістити рекламу. 
Оголошення некомерційного змісту (події, заходи) 
розміщуються безкоштовно, за наявності місця.

Ймовірно, у Вашому селищі, місті чи регіоні мали місце 
вельми цікаві події, заходи чи новини української громади, 
які не описані у цьому номері. Даруйте - наша кореспон-
дентська мережа лише розвивається. 

Шановний читачу!

Маєте чим поділитися? - зв’яжіться з нами!

Бажаєте висловити свою думку щодо прочитаних у цьому номері матеріалів? 
Напишіть листа до редакції та відправте його на нашу електронну скриньку, – 
ми їх опублікуємо (а у разі їх великої кількості – оберемо кращі). Для цього, 
листи мають бути у рамках 200 слів та належно підписані з вказанням автора, 
місця його проживання в Іспанії, офіційного статусу, якщо такий є.

Листи до редакції
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Тези з оголошення Посольства України в Королівстві Іспанія 
від 25 березня 2014 р. 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! 
У зв’язку з підготовкою до проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 

2014 року, звертаємо Вашу увагу на наступне: 
1. Постановою Центральної виборчої комісії від 12.04.2012 № 67 «Про утворення закордонних

виборчих дільниць на постійній основі», на території Іспанії утворено три закордонні виборчі 
дільниці: 

Закордонна виборча дільниця № 900028 – у приміщенні Посольства України в 
Королівстві Іспанія (28043, м. Мадрид, вул. Ронда де ла Абубілья, 52). Межі виборчої дільниці: 
Мадрид, Кастілья-Ла Манча, Кастілья i Леон, Екстремадура, Галісія, Астуріас,Кантабрія, Наварра, 
Країна Басків, Арагон, Ріоха. 

Закордонна виборча дільниця № 900029 – у приміщенні Генерального консульства 
України в Барселоні (08034, м. Барселона, вул. Нумансія, 185). Межі виборчої дільниці: Каталонія, 
Валенсія, Балеарські острови. 

Закордонна виборча дільниця № 900030 – у приміщенні Консульства України в 
Малазі (29016, м. Малага, вул. Маестранса, 23). Межі виборчої дільниці: Андалусія, Мурсія, 
Канарські острови, м. Сеута, м. Мелілья. 

2. Громадяни України, які перебувають на консульському обліку у ПУ в Іспанії, ГКУ в
Барселоні чи КУ в Малазі (мають дійсний штамп в паспорті), включаються до Державного реєстру 
виборців. 

3. Якщо громадяни України, які тимчасово перебувають або постійно проживають в Іспанії,
не перебувають на консульському обліку (в т.ч. не мають дозволів на проживання в Іспанії) у ПУ в 
Іспанії, ГКУ в Барселоні чи КУ в Малазі, можуть бути включені до списку виборців на закордонних 
виборчих дільницях -  заздалегідь,  до 19 травня 2014 року включно. 

4. У день голосування до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці
можуть вноситися виключно виправлення неточностей та технічних описок, і не передбачається 
внесення до нього нових виборців. 

5. Виборець може звернутися до ПУ в Іспанії, ГКУ в Барселоні чи КУ в Малазі із заявою щодо
зміни своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців. 

З метою забезпечення реалізації Ваших виборчих прав, звертаємося з проханням перевірити 
Ваші персональні дані в Державному реєстрі виборців в ПУ в Іспанії, ГКУ в Барселоні чи КУ в 
Малазі  (якщо є дійсний консульський облік), або звернутися з заявою щодо включення до 
Державного реєстру виборців до ПУ в Іспанії, ГКУ в Барселоні чи КУ в Малазі  (відповідно до 
виборчої адреси виборця). 

Для зручності виборців на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії «Державний 
реєстр виборців» www.drv.gov.ua впроваджено сервіс «Особистий кабінет виборця». У 
«Особистому кабінеті виборця» громадянам надано можливість перевірити інформацію про своє 
включення до Державного реєстру виборців та про свою виборчу адресу у Реєстрі. 

На закордонних виборчих дільницях на території Іспанії запроваджено телефонні «Гарячі 
лінії» для оперативного надання консультацій з питань виборчого процесу і вирішення можливих 
проблемних питань. 

Назва установи Номер телефону Години надання консультацій 

Посольство України в Королівстві Іспанія 
+34-91-748-93-87 
+34-91-748-93-79 

з 15:00 до 18:00 

Генеральне консульство в Барселоні +34-629-382-936 
з 09:00 до 18:00 

Консульство в Малазі +34-636-548-017 



Планета Вільного вибору!

Підтримуйте ваші переконання, думки, слова, дії, звички і цінності  
позитивними.         

Ваші ПЕРЕКОНАННЯ            стають Вашими ДУМКАМИ
стають Вашими СЛОВАМИ
стають Вашими  ДІЯМИ

Ваші ДУМКИ 
Ваші СЛОВА 
Ваші ДІЇ
Ваші ЗВИЧКИ 
Ваші ЦІННОСТІ

  стають Вашими  ЗВИЧКАМИ  
  стають Вашими  ЦІННОСТЯМИ
  стають Вашою ДОЛЕЮ!

Махатма Ганді.

Всі ми народжуємося в певних умовах.  Навколишній світ, середовище, де ми 
ростемо, є для нас схемою, системою яким “повинно” бути життя. І всі ті 
переконання, які виносимо з наших сімей (родинних гнізд), є нашими внутрішніми 
программами на решту нашого життя. Далі ми надбаємо власний досвід, і його ми 
“оцінюємо” згідно тих переконаннь, які вже є нашими векторами. І на ті чи інші 
події ми реагуємо згідно наших переконаннь. З самого дитинства ми виростаємо на 
системі оцінювання  і осуду. Ми звикли наклеювати етикетки ДОБРЕ  і ПОГАНО.

Я народилась і виросла в Україні, на Рівненщині. Люблю свій край, мову і людей. 
За своїх 47 років проживала в  Криму, Росії, Польщі і вже понад 14 років живу в 
Каталонії. Серед моїх друзів і знайомих люди різних національностей та українці з 
різних куточків країни. Я відкрита для людей. Коли допомагаю людині, я не 
запитую її національність, - мені байдуже... Біль, страх, смуток, сум, розпач не 
мають національних ознак. Так само як і щастя, кохання, радість, спокій, гармонія, 
злагода і мир. Для допомоги є інше - співчуття! Іноді досить простої присутності, 
тиші, щоб людина могла почути саму себе.

СТАНЬ ТІЄЮ ЗМІНОЮ, ЯКУ ТИ ХОЧЕШ ПОБАЧИТИ У СВІТІ!
Махатма Ганді.

Г Шалина еруда
менеджер порталу «Жизнь на все 100»

Листи до редакції приймаються постійно. Пишіть - найкращі листи будуть 
опубліковані. Умови подання листів до редакції - у розділі «Анонси».

Листи в редакцію
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Залишайтесь з нами!

1. Читайте наш щомісячний номер, вихід
котрого ми завчасно анонсуємо. Пишіть нам 
свої відгуки, пропонуйте власні матеріали, - ми 
робимо спільну справу. 

2. Підписуйтеся на сторінку нашого
часопису в ФБ. Ви завжди можете знайти там 
посилання на актуальні іспанські новини про 
головне із коментарем іспансьою, а також 
найсвіжіші вісті з громади та інші цікавинки. 

 3 .  В и к о р и с т о в у й т е  н а ш  в е б - с а й т 
www.ucraniads.info, як повноцінний портал: 
тепер Ви можете самостійно розміщувати в 
спеціальному розіділі сайту Ваші некомерційні 
оголошення різного характеру. 

З повагою, редакція часопису
«Надсегурська Україна».

Nº3, marzo de 2014
Andriy Yakubuv – editor, Stepan Zolotar – redactor gráfico, Anna Dobrovynksa – redactora literaria; 

colaboradores – Olha Dziuban, Alla Kendzera, Volodymyr Petrushchak, Nadiya Petrushchak, Liubov Kozar, 
Myjaylo Kuziv, Nataliya Polishchuk, Anna Tsvyk, Tetiana Tsvyk

Aprobado para su publicación en Valencia, a 30 de marzo de 2014
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