Європейський Донбас: як комунікувати євроінтеграцію на Донеччині та
Луганщині
22 жовтня 2020
Український кризовий медіа-центр (м. Київ, вул. Хрещатик, 2)
Донеччина та Луганщина є непростими регіонами у контексті сприйняття
європейської інтеграції – європейську інтеграцію там підтримує меншість населення.
Як говорити про європейську інтеграцію на Сході України так, щоб ця тема не
роз’єднувала, а об’єднувала? Що для мешканців цих територій означає «бути
європейцем»? Як змінилося ставлення до Європейського Союзу (далі — ЄС) після 2014
року?
Центр «Нова Європа» та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні
запрошують Вас долучитися до публічної дискусії, під час якої будуть представлені
результати дослідження щодо комунікації європейської інтеграції на Донбасі.
Записка спирається на три групи даних:
-

-

6 фокус-груп, проведених у червні 2020 року «Центром прикладних досліджень»
у 4 містах Донецької (Костянтинівка, Покровськ, Бахмут, Маріуполь) та 2 містах
Луганської (Сєвєродонецьк, Старобільськ) областей;
раніше неопубліковані дані соціологічного опитування SCORE Ukraine (2019 рік);
низка дослідницьких інтерв’ю з активістами (-ками), підприємцями (-мицями)
та лідерами (-ками) думок Донецької та Луганської областей, проведені у серпнівересні 2020 року.

Публічна дискусія відбудеться 22 жовтня 2020 р. в Українському кризовому медіацентрі з 16.00 до 17.15 год., мова заходу- українська, синхронний переклад
(англійська мова) буде забезпечено.

Дослідження буде представлено Катериною Зарембо, асоційована аналітикиня, Центр
«Нова Європа», Валерієм Кравченко, директор, Центр міжнародної безпеки та
представник Центру сталого миру та демократичного розвитку (SeeD).
Також в дискусії візьмуть участь: Фредрік Веслау, заступник голови, Консультативна
місія ЄС в Україні; Іветта Делікатна, провідний експерт з комунікації, Association4U;
Світлана Агаджанян, ГО «Точка доступу» (Дружківка); Інна Семененко, завідувачка
кафедри економіки та підприємництва Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк).
Трансляція заходу буде доступна за цим посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC1mOfGzbY0yg36lwHt3AdJA
а також на Фейсбук-сторінках Центру «Нова Європа» та Представництва Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні
https://www.facebook.com/NECUkraine/
https://www.facebook.com/FESUkraine/
Просимо усіх слухачів онлайн писати запитання та коментарі під відео-трансляцією
заходу на Facebook https://www.facebook.com/uacrisis.ua
Просимо Вас зареєструватись для участі у заході та отримання повного тексту
дослідження після заходу за цим посиланням: https://tinyurl.com/FES-NEC
У разі виникнення питань звертайтеся, будь ласка, до Марії Коваль-Гончар, проектного
координатора
Представництва
Фонду
ім.
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