Костянтин Казанчев, м. Київ
(поза конкурсом)
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Дискриминация. Толерантность. Хотя я бы заменил понятие "терпимость" (применительно к толерантности) на "понимание". Дискриминация и нетерпимость, с моей точки зрения, тесно связаны между собой и сопровождают человечество испокон веков.
Люди стремятся как к свободе, так и к доминированию друг над другом. Жизнь такая, как она есть...
Вспомнилась хорошая фраза из уже давнего фильма, который многие почему-то поняли как прикольно-фантастическое путешествие во времени и пространстве главных героев, а для меня эта лента об обществе без морали, без толерантности и с глобальной
дискриминацей: "Кин-дза-дза!". Один из героев говорит фразу, которая, на мой взгляд, очень хорошо подходит к теме конкурса:
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет будущего!". Позволю себе перефразировать эту фразу: "У общества, где нет толерантности и есть дискриминация – нет будущего!". Дискриминация и нетерпимость
ведут человечество к братской могиле. Как не вспомнить Григория Сковороду: "Не все те неправильне, що тобі незрозумiле".
Приведу еще мрачноватую фразу из романа английского философа Томаса Гоббса (1588 – 1679) "Левиафан" (библейское чудовище, принижающее человека, изображается как сила природы): "Все, что характерно для времени войны, когда каждый является
врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому
не гарантированы плоды его труда...".
А этот конкурс – о нас: почему мы, такие "белые и пушистые", говорим сегодня о том, о чем двадцать лет назад не думали и не
говорили. Рисуем с надеждой, чем и живем…
Константин КАЗАНЧЕВ (www.kazanchev.com), председатель Ассоциации карикатуристов.

Засідання журі Всеукраїнського конкурсу карикатур на тему “Дискримінація та толерантність в Україні” відбулося 14 березня
2016 року в Києві в приміщенні всеукраїнської газети “День”. До журі конкурсу увійшли: Ліана Мороз (менеджерка Програмної
ініціативи “Права людини і правосуддя” міжнародного фонду “Відродження”, м. Київ), Анна Шеремет (заступник головного
редактора всеукраїнської газети “День”, м. Київ), Валентин Буряченко (головний редактор журналу “Військо України”, м. Київ),
Ірина Федорович (співкоординаторка проекту “Без кордонів/Центр соціальної дії”, експертка Коаліції з протидії дискримінації, м.
Київ), Ірина Текучова (координаторка проекту “Дискримінація обмежує. Протидій!”, м. Київ).
Журі розглянуло роботи 52 авторів, які надіслали 282 роботи, і визначило переможців.
Переможцями конкурсу стали:
1 премія: Ковтун Олександр (м. Артемівськ, Донецька обл.)
2 премія: Симинога Вадим (м. Херсон)
3 премія: Дудченко Сергій (м. Одеса)
Заохочувальні призи присуджені: Дубовський Олександр (м. Дніпропетровськ)
Левицький Віталій (м. Рівне)
Майоренко Гергій (м. Київ)
Голуб Віктор (м. Здолбунів)
Спеціальна відзнака ВГМО “Генерація Успішної Дії”: Ковтун Олександр (м. Артемівськ, Донецька обл.)
Спеціальна відзнака журналу “Військо України”: Семендяєв Сергій (м. Бердянськ)
Спеціальна відзнака Національної спілки журналістів України: Марущак Філіпп (м. Київ)
Спеціальна відзнака: Адамович Володимир (м. Херсон)
Грамота журналу “Військо України” карикатуристу-учаснику АТО: Гайно Анатолій (м. Кривий Ріг)
Грамота від Асоціації карикатуристів: Павлов Олександр (12 років, м. Київ), Микитенко Наталія (15 років, м. Кривий Ріг).
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Фото О. Васильченко, журнал “Військо України”

КОМУ НУЖНА ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КОГО ДИСКРИМИНИРУЮТ В УКРАИНЕ?
Каждый раз когда мне нужно работать с новой группой на тренинге, не важно это учителя, молодежь, новая полиция или еще
кто, как только мы подходим к теме «толерантность» возникает бурная дискуссия «а почему мы должны их любить и делать
вид, что они нам нравятся». Я этот момент обучения начинаю со слов «толерантность это не про любить». Нельзя никого
научить, а тем более заставить кого-то любить, да и не нужно это никому.
За последние годы мы со всех сторон слышим призывы о том, что Украина двигается в Европу, а там все толерантные и значит нам тоже придется быть толерантными. А еще много спекулируют про традиционные ценности и про то, что в Европе они
не такие, как в Украине. В Европе же все можно, а у нас нельзя, эти самые традиционные ценности не позволяют.
А еще есть страшное и абсолютно не понятное многим слово «дискриминация». И начинаются попытки разобраться насколько толерантность это про то же самое, что и недискриминация. Если совсем коротко и просто, то толерантность означает
уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Это не уступка или снисхождение. Проявление толерантности не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям. Но оно также означает, что не нужно навязывать свои
убеждения другим людям. Толерантность – это не кричать на все социальные сети о том, что нужно срочно бежать останавливать застройку нового пункта для размещения беженцев, ибо они «несут заразу в Украину», а разобраться в чем проблема,
почему беженцы приехали в нашу страну, кто эти люди. Но толерантность также же не требует бежать и обнимать этих людей.
С другой стороны дискриминация – это уже не только про отношение, а про действия или бездействия и нарушение прав. Меня
не берут на работу потому что я ветеран АТО, меня увольняют с работы потому что я слишком стара, меня не хотят обслуживать в больнице потому что я ВПО – таких примеров в Украине множество. И если раньше говорили о дискриминации каких-то
определенных групп – про женщин на 8 марта, про людей с инвалидностью тоже раз в году, про национальные меньшинства –
вообще молчали по привычке и старой вере в «дружбу народов», то теперь появляется все больше историй про дискриминацию
вне зависимости от даты календаря, про разных людей, и почти каждый в этом может узнать себя или своих близких. Мы вдруг
осознаем, что дискриминирован может быт кто угодно и нужно знать о своих правах, а в школе этому не учат.
Для меня результаты конкурса были во многом неожиданными. С одной стороны многие авторы показали те же проблемы о
которых рассказывают правозащитники, с другой стороны, в некоторых работах были видны стереотипы самих авторов, они высмеивали не тот факт, что в Украине есть дискриминация и нужно еще работать чтобы стать чуточку толерантнее, а саму необходимость быть толерантными, как ту самую нетрадиционную ценность, навязанную извне. Это значит, что тема важная, работать
есть с чем и среди прочего, такие конкурсы способствую продвижению ценности толерантности и недискриминации в обществе.
Ірина Федорович
співкоординаторка проекту “Без кордонів/Центр соціальної дії”
член жюри конкурса
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Асоціація карикатуристів висловлює подяку торговельно-розважальному центру
“Космополіт” (м. Київ) в особі адміністративного та маркетингового директора
Євгена Товмача, фінансовому директору групи компаній “Електроспец” Олені
Корнієнко (м. Київ), директору ТОВ “Протока центр” Петру Перконосу (м. Київ)
за допомогу в проведенні конкурсу.

1 премія:
Ковтун Олександр
м. Артемівськ
Донецька обл.

2 премія:
Симинога Вадим
м. Херсон
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3 премія:
Дудченко Сергій
м. Одеса

Заохочувальний приз:
Дубовський Олександр
м. Дніпропетровськ
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Заохочувальний приз:
Левицький Віталій
м. Рівне

Заохочувальний приз:
Голуб Віктор
м. Здолбунів
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Заохочувальний приз:
Майоренко Георгій
м. Київ
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Спеціальна відзнака Національної
спілки журналістів України:
Марущак Філіпп
м. Київ

Спеціальна відзнака
журналу “Військо України”:
Семендяєв Сергій
м. Бердянськ

Спеціальна відзнака
від ВГМО “Генерація
Успішної Дії”:
Ковтун Олександр
м. Артемівськ
Донецька обл.
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Грамота від Асоціації карикатуристів:
Павлов Олександр
12 років
м. Київ

Спеціальна відзнака:
Адамович Володимир
м. Херсон
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Грамота від Асоціації карикатуристів:
Микитенко Наталія
15 років
м. Кривий Ріг

Шуляк Павло
м. Рівне

Швайка Марія
м. Київ

Житніков Олександр
м. Жовква
Львівська обл.
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Костенко Олександр
м. Дніпропетровськ

Семендяєв Сергій
м. Бердянськ
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Чмирьов Валерій
м. Київ

Ковтун Олександр
м. Артемівськ
Донецька обл.

Чмирьов Валерій
м. Київ

Андрющенко Олександр
м. Запоріжжя
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Гогола Володимир
м. Бровари
Київська обл.
Маєвський Михайло
м. Кіровоград

Майоренко Георгій
м. Київ
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Житніков Олександр
м. Жовква
Львівська обл.

Голуб Віктор
м. Здолбунів

Гайно Анатолій
м. Кривий Ріг

15

Левицький Віталій
м. Рівне

Шуляк Павло
м. Рівне

Лук’янченко Ігор
м. Київ
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Майоренко Георгій
м. Київ

Левицький Віталій
м. Рівне

Сафонов Віктор
м. Харків

17

Мастикаш Михайло
м. Хмельницький

Пилипенко Борис та Волов Михайло, м. Суми

Маєвський Михайло, м. Кіровоград
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Кузнєцов Даніїл
м. Біла Церква

Голуб Віктор
м. Здолбунів

Гайно Анатолій
м. Кривий Ріг

Саєнко Андрій
м. Київ
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Адамович Володимир
м. Херсон

Майоренко Георгій
м. Київ
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Маєвський Михайло
м. Кіровоград

Маєвський Михайло, м. Кіровоград

Грінченко Віталій
м. Дніпродзержинськ

Назаров Геннадій
м. Київ
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Дубовський Олександр
м. Дніпропетровськ

Маєвський Михайло
м. Кіровоград

22

Лук’янченко Ігор
м. Київ

Принковський Микола
м. Чернівці

Казанчев Костянтин
м. Київ
(поза конкурсом)

Голуб Віктор
м. Здолбунів
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Учасники конкурсу
Адамович Володимир, м. Херсон
Андрющенко Олександр, м. Запоріжжя
Алексахін Олександр, м. Харків
Алексеєв Сергій, м. Суми
Барабанщиков Олександр, м. Одеса
Вельможко Сергій, м. Запоріжжя
Волов Михайло, м. Суми
Володін-Панченко Кирило, м. Київ
Гайно Анатолій, м. Кривий Ріг
Гладун Микола, м. Торчин, Волинська обл.
Гогола Володимир, м. Бровари, Київська обл.
Голуб Віктор, м. Здолбунів
Гринченко Віталій, м. Дніпродзержинськ
Деморацький Сергій, м. Южноукраїнськ
Дубовський Олександр, м. Дніпропетровськ
Дмітрух Микола, м. Тернопіль
Дудченко Сергій, м. Одеса
Житніков Олександр, м. Жовква, Львівська обл.
Ковтун Олександр, м. Артемівськ, Донецька обл.
Костенко Олександр, м. Дніпропетровськ
Конопченко Олена, м. Київ
Кузнєцов Даніїл, м. Біла Церква
Левицький Віталій, м. Рівне
Левченко Андрій, м. Полтава
Локтєв Олег, м. Запоріжжя
Лук’янченко Ігор, м. Дніпропетровськ

Маєвський Міхайло, м. Кіровоград
Майоренко Георгій, м. Київ
Марущак Філіпп, м. Київ
Мастикаш Михайло, м. Хмельницький
Микитенко Наталія, м. Кривий Ріг
Момот Валерій, м. Дніпропетровськ
Моцар Іван, м. Полтава
Назаров Геннадій, м. Київ
Павлов Олександр, м. Київ
Пекур Андрій, смт. Козелець, Київська обл.
Пилипенко Борис, м. Суми
Принковський Микола, м. Чернівці
Саєнко Андрій, м. Київ
Сафонов Віктор, м. Харків
Семендяєв Сергій, м. Бердянськ
Симинога Вадим, м. Херсон
Сидореко Олександр, м. Харків
Сингаївський Валерій, м. Васильків, Київська обл.
Симоненко Надія, м. Київ
Солонько Володимир, м. Київ
Талалай Ігор, м. Чернівці
Чмирьов Валерій, м. Київ
Швайка Марія, м. Кіровоград
Шевченко Вадим, м. Київ
Шуляк Павло, м. Рівне
Урода Віктор, с. Счасливе, Київська обл.
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