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Етнічний лобізм слід розглядати як інститут політичної системи, що являє

собою форму представництва інтересів, процес просування та захисту інтересів

національної держави її етнічним закордонним лобі (закордонними

автохтонними етнічними меншинами, діаспорою державоутворюючого етносу

цієї національної держави) на міждержавному, регіональному,

транснаціональному та глобальному рівнях. Кожна сучасна держава

намагається створити власне сильне міжнародне лобі – тобто мобілізувати

ресурси та координувати діяльність різноманітних недержавних геополітичних

акторів, котрі б у відповідності до розроблених зовнішньополітичних стратегій

проводили стійкий інституціональний вплив на органи виконавчої влади,

законодавців, суспільну думку; цілеспрямовано сприяли б ухваленню вигідних

для неї міжнародних політичних рішень [23], нарощуванню «м’якої сили»

держави (за Д.Наєм «м’яка сила» – це вплив, здатність досягати своєї мети

завдяки власній привабливості, а не примусу).

Діаспори як етнічне лобі слід є явищем не лише національним, а й

політичним та соціальним. Діаспоральні об’єднання для захисту своїх інтересів

об’єднуються в групи впливу і стають учасниками транснаціональних мереж.

Проблеми діаспори, на думку дослідників, доцільно вивчати в рамках

глобалізаційної парадигми. У нових геополітичних умовах доби глобалізації
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діаспори набувають політичної суб’єктності, стають самостійними впливовими

геополітичними акторами, в той же час національні держави втрачають

монополію у зовнішньополітичній діяльності. Це є викликом для держави і

ставить на порядок денний нагальну необхідність теоретичного осмислення

вказаної проблематики та вироблення науково обґрунтованої стратегії

державної діаспоральної політики та етнічного лобіювання.

Аналіз потенціалу діаспор як суб’єктів лобіювання національних інтересів,

нарощування м’якої сили, просування позитивного іміджу та бренду держави–

донора вимагає застосування полідисциплінарних підходів, базується на

положеннях теорії глобалізації; інформаційного суспільства, політичних

комунікацій, етнічного лобізму, міжнародних стосунків, «м’якої сили» Д.Ная,

транснаціональних мереж. У поле зору як зарубіжних, так і вітчизняних

науковців потрапили окремі аспекти досліджуваної проблеми. Їхній науковий

доробок презентований такими напрямками: 1) політична роль діаспор

(Дж.Армстронг, Й.Шайн, А.Барт, В.Тишков, Г.Шеффер [37;29;32]), 2)

міжнародний та етнічний лобізм як теоретична проблема, вивчення світового

досвіду етнічного лобізму (Д.Голдберг, К.Голдштайн, Т.Амброзіу,

А.Бинецький, М.Зяблюк, Е.Лозанський, В.Васильєва, С.Чєрногорцева,

В.Нестерович, Р.Кобець, С.Панцир [2;8;11;3;31;18;24]); 3) діаспоральна

політика Української держави (О.Малиновська; Б.Юськів, А.Попок [17;18;27]).

Однак мусимо констатувати, що проблеми етнічного лобізму держави у

вітчизняній науці перебувають на периферії теоретичних досліджень,

сприймаються дещо спрощено через призму існуючих стереотипів та

негативних конотацій щодо лобізму як внутрішньополітичної практики. Проте

цивілізований лобізм – це не протекціонізм, підкуп чи закулісна інтрига,

сукупність силових методів і корупційних дій [13], а механізм підготовки й

прийняття рішень, вид зовнішньополітичної комунікації, упорядкований

законом спосіб впливу та переконання, система аргументації, елемент

демократії [26]. Панування стереотипних підходів зумовлює значні проблеми у

теоретичному, нормативно–правовому, інституціональному, кадровому



забезпеченні української діаспоральної політики, відсутність науково

обґрунтованої стратегії лобіювання, керування діаспоральною політикою та

політикою державного іміджування України [16].

Нормативно–правова база, що регламентує діаспоральну та іміджеві

політики України, включає низку документів, серед яких Концепція державної

міграційної політики (2011 р.), Концепція програми формування позитивного

міжнародного іміджу України на 2013–2015 рр. та інші. Проте вони були

піддані гострій критиці експертів [18;21] і вимагають кардинального

переосмислення та доопрацювання. У цих документах лобістська діяльність

діаспори як вагомий інструмент реалізації зовнішньополітичних стратегій

України навіть не розглядається.

Діяльність інституцій, на яких покладено завдання реалізації діаспоральної

політики [16], характеризує формальність підходів та неузгодженість дій. У

2008 р. було утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення

розвитку зв’язків із закордонними українцями, однак у 2013 р. її ліквідували.

Інститут професійного лобіювання та адвокасі опікується головним чином

питаннями легітимізації та закріплення інституту лобіювання на території

Україні. Згідно проектів, дія Законів України, що мають регламентувати

інститут лобіювання, також буде розповсюджується виключно на

внутрішньополітичну сферу. Отже міжнародне та етнічне лобіювання інтересів

України взагалі випадає із поля зору законодавців та політиків. Не ведеться і

підготовка кадрів за спеціальністю Government Relations.

Експерти відмічають, що позитивною рисою євролобізму є фінансова

підтримка з боку ЄС та активне підключення некомерційних груп інтересів до

обговорення актуальних проблем [33]. У той же час попри важкі проблеми на

шляху до євроінтеграції, Україна не використовує можливості діаспори і задля

лобіювання своїх інтересів у ЄС. У 2006 р. створена «Європейська Асоціація

Українців», яка розробила і почала реалізовувати цільову програму

«Український поступ в Європі» із метою гуртування закордонних українців у

мережеву спільноту, просування позитивного іміджу України; навчання



найактивніших громадських лідерів із числа закордонних українців;

формування в Європейському Парламенті проукраїнської депутатської

платформи, яка має представляти та лобіювати інтереси України в ЄС.

Партнерами. У 74 державах світу, а також у Європарламенті, Євросуді,

ЮНЕСКО, ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, ПАРЄ, НАТО, Ватикані при участі

дипломатичних установ та інститутів громадянського суспільства – «Друзі

України» («Friends of Ukraine») відкрито представництва Місії Народної

Дипломатії «Європейська Україна». Однак діяльність цих інституцій у світлі

досліджуваних проблем також не видається вельми результативною.

В Україні функціонують Інститут досліджень діаспори Національного

університету «Острозька академія», Міжнародний інститут освіти, культури та

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».

Проте їхні теоретичні напрацювання та пропозиції поки не знаходять відгуку та

втілення в нормативно–правових документах та практиці діаспоральної

політики держави.

Актуалізують глибоке вивчення вказаної проблематики та включають її до

порядку денного безпекової політики також і низка наступних вагомих

факторів. По–перше, проблеми української діаспори як частини національного

гуманітарного простору та одночасно «світової» [7] діаспори. Україна входить

до числа країн із найбільшою діаспорою, за деякими підрахунками кожен

третій етнічний українець проживає за її межами, чисельність закордонних

українських громад згідно із офіційними даними становить близько 7 млн. осіб,

українська трудова міграція налічує від 1,5 до 7 млн. осіб [35]. Консенсусна

діаспоральна політика України повинна забезпечити збереження української

ідентичності діаспори, тобто гарантувати виживання діаспори як такої;

зберегти генетичний фонд українського етносу, котрий є державоутворюючим

та титульним в Україні, його демографічний потенціал, що може бути в

перспективі використаний завдяки репатріаційній політиці як ресурс

відновлення чисельності населення України; нейтралізує сприйняття

української діаспори державою–реципієнтом як конфліктогенного фактору,



попереджує спроби її дискримінації, асиміляції, розколу та використання для

реалізації антиукраїнських геополітичних регіональних стратегій третіх держав

(прикладом слугує проблема політичного русинства). По–друге, проблеми

самої України: цивілізаційна невизначеність, труднощі в міжнародних

політичних комунікаціях та реалізації курсу на євроінтеграцію, недостатній

потенціал м’якої сили, відсутність сильного лобі, вакуум безпеки, потреба у

закордонних інвестиціях та інноваційних моделях та технологіях для підтримки

внутрішньополітичних реформ, негативний зовнішньополітичний імідж,

недостатня присутність України у світі, існування антиукраїнського лобі.

Не слід також забувати, що українська діаспора всіх чотирьох хвиль

еміграції є найбільшим інвестором в українську економіку – у 2012 р. трудові

мігранти інвестували в українську економіку понад 7,5 млрд. доларів, у той же

час прямі інвестиції склали 6 млрд. [30,с.200]. Втрата українцями за кордоном

контактів із етнічною Батьківщиною призведе до втрати Україною цих

інвестицій.

Таким чином метою даного дослідження є вивчення політичних аспектів

діаспоральної політики України та можливості використання ресурсів діаспори

для лобіювання національних інтересів України на міжнародній арені,

нарощування потенціалу її м’якої сили та створення позитивного

зовнішньополітичного іміджу держави. Отже об’єктом дослідження є

українська діаспора, предметом – її потенціал у лобіюванні національних

інтересів України.

Діаспора, що визнає спільну ідентичність, як недержавний актор та суб’єкт

лобіювання національних інтересів країни–донора є частиною

транснаціональної мережі, елементом розгалуженої групи впливу, котра

включає: діаспоральні об’єднання, їхні кадрові (еліти, актив, пасивні члени та

широкий загал), політичні, економічні, фінансові, культурні, освітні, наукові,

інформаційні ресурси; лобістів у політичних, державних органах країни–

реципієнта або транснаціональної структури; країну–донора, що диспонує

відповідними фінансовими, дипломатичними ресурсами, розробляє стратегію



захисту та просування власних національних інтересів на міжнародній арені та

координує діяльність з її реалізації.

Лобіювання інтересів України силами діаспори слід проводити

комплексно, у всіх напрямках та сферах діяльності, із урахуванням потенціалу

діаспори, геополітичних інтересів України та реальних умов у кожній окремій

країні чи регіоні. Результативність лобістської діяльності діаспори визначають

наступні чинники: 1) збереження діаспорою етнічної ідентичності; 2)

сприятлива етнополітика країни–реципієнта, характер політичного режиму в

країні–реципієнті, співпадіння інтересів країни–донора, які представляє

діаспора, із інтересами країни–реципієнта; 3) всебічна підтримка етнічної

Батьківщини; 4) висока ресурсна забезпеченість діаспори; 5) консолідованість

діаспори та висока групова мотивація.

Інструментами лобістської діяльності діаспоральних груп є наступні види

політичної діяльності: демонстрація електоральних уподобань, у тому числі

шляхом фінансування виборчих кампаній політиків; участь у діяльності

політичних партій, органів місцевого самоврядування; створення власного лобі

у політичних та державних структурах; політичний консалтинг, надання

потрібної інформації, підготовка довідок та проектів документів; організація

прямого та непрямого тиску на керівництво країни–реципієнта задля вирішення

окремих проблем в інтересах діаспори або країни–донора; створення власних

об’єднань, що артикулюють етнополітичні інтереси; організація у ЗМІ

пропагандистських та PR–кампаній; неінституційні форми участі: акції,

політичні виступи, страйки, протести, демонстрації [32;29]; діаспори

звертаються також і до послуг професійних лобістів, що працюють у індустрії

лобізму.

Слід зауважити, що етнічний лобізм як інструмент реалізації

зовнішньополітичних стратегій взяли на озброєння більшість країн світу.

Найбільш привабливою країною для лобістською діяльності залишаються

США, де в 1938 р. прийнятий Федеральний закон про реєстрацію іноземних

агентів (FARA), а прикладом успішності у цій сфері – єврейська, вірменська,



грецька, китайська, індійська діаспори. Для України може бути цінним досвід

польської діаспори, завдяки зусиллям якої вступ до ЄС та НАТО для Польщі

значно прискорився та спростився. Українська діаспора в ХХ ст. також мала у

своєму активі низку вдалих лобістських заходів [12]. Із 1940 р. українців у

США репрезентує Український конгресовий комітет Америки. Він багато

зробив для захисту українців від репатріації до СРСР у 1945 р., забезпечував

інформаційну присутність України у світі завдяки роботі радіостанцій «Голос

Америки» та Радіо «Свобода»; провадив акції на підтримку правозахисного

руху в СРСР; сприяв у 1991 р. визнанню державної незалежності України.

Формуванню глобального українського простору сприяє діяльність

міжнародних українських організацій, передусім Світового конгресу українців

та Європейського конгресу українців. Українська Всесвітня Координаційна

Рада, що об’єднує 382 членів–організацій (найвищий орган – Всесвітній форум

українців), є провідним координаційним органом українців за кордоном. За

висновком українських дослідників, на часі розробка концепції світового

українського лобі.

Варто вказати, що лобістська діяльність українських діаспоральних

організацій гальмується внутрішніми проблемами самої діаспори: 1) українська

діаспора кількісно потужна, однак, у політичному та економічному плані

слабка, неконсолідована, маловпливова, аморфна, неоднорідна як в сенсі

етнічної мотивації, так і за ресурсним потенціалом . Тобто, за Дж.

Армстронгом, вона – не «мобілізована»; а «пролетарська» діаспора (не вміє

ефективно відстоювати власні інтереси) 2) етнічна маргіналізація, активні

асиміляційні процеси, відмова від власної ідентичності; 3) об’єднання діаспори

часто маловпливові, їх сприймають іноді як клуби пенсіонерів, з’їзди

вишиванок, які не шукають адекватних відповідей на політичні виклики

сучасності [19], їм не вистачає притоку молоді, нової генерації української

еліти; 4) відсутність єдиної структури, яка б координувала лобістську

діяльність українства; 5) діаспора страждає від внутрішніх суперечок, боротьби



за владу, корупційних скандалів, «перебуває у летаргічному сні» [25],

«українське лобі скоріше мертве, ніж живе» [31].

За висновком українських учених, діаспорна присутність України у світі є

важливим ресурсом нашої держави, який досі залишається ще повною мірою

неусвідомленим і незатребуваним [5], а етнічний лобізм як технологія

зовнішньополітичного впливу перебуває в Україні у зародковому стані. Тому

імперативами діаспоральної політики України у сфері етнічного лобіювання є:

1) позиціонування Української держави як головного суб’єкта діаспоральної

політики, що розробляє концепції світового українського лобі та його

транснаціональної мережі, формує довгострокову стратегію ефективного

етнічного лобіювання, міжнародного іміджування та брендингу України,

координує через спеціально створений при МЗС Координаційний Центр

співпрацю з діаспорою та керує реалізацією цих стратегій; 2) визнання

діаспоральних груп незалежними недержавними повноправними суб’єктами

міжнародних стосунків, елементом транснаціональних мереж, вагомим каналом

політичної комунікації, сприяння підвищенню мотивації участі закордонних

українців у процесах лобіювання України, укладання між провідними

діаспоральними організаціями та органами, що представляють Українську

державу, договорів про співпрацю, що передбачали б делегування частини

прав; 3) врахування при формуванні вказаної стратегії інтересів країн–

реципієнтів, транснаціональних структур та необхідності гармонізації інтересів

всіх сторін із акцентом на українських національних інтересах у кожній країні;

4) повноцінне науково–методичне, нормативно–правове, інституціональне,

фінансове, кадрове, інформаційне, технічне забезпечення діаспоральної

політики та всебічне сприяння оптимізації взаємодії України із закордонним

українством; 5) активна протидія асиміляційним процесам, втраті етнічної

ідентичності, знищенню генофонду та демографічного потенціалу українства;

6) здійснення політики етнічного лобіювання України виключно в правовому

полі, уникаючи ситуацій, коли б українці за кордоном ставали заручниками

міжнародних конфліктів або сприймалися як конфліктогенний фактор,



перетворення діаспори на інструмент «м’якої сили» України; 7) врахування при

прийнятті рішень з питань, що є особливо чутливими для української діаспори,

її інтереси та позицію; 8) регулярне проведення моніторингів стану та

потенціалу українських діаспоральних груп; 9) виділення коштів на фундацію

за кордоном наукових центрів, кафедр україністики та надання всебічної

державної підтримки вже існуючим інституціям; створення глобального

українського національного гуманітарного простору; 10) залучення діаспорних

кадрів до реалізації проектів з посилення інформаційної присутності України в

закордонному медіа просторі, особливо цифровому.
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