ХАРТІЯ
міжнаціональної злагоди в Україні
Ми – учасники Всеукраїнського форуму національних спільнот
України, що відбувся у м. Ужгороді 26 березня 2019 р., громадяни
України різного етнічного походження,
- базуючись на конституційному положенні про те, що
Український народ складають громадяни України усіх національностей
та конституційному принципі рівності усіх громадян незалежно від
їхньої раси, кольору шкіри, етнічного походження, мовних та інших
ознак;
- виходячи з необхідності забезпечити усім громадянам України
право і можливість проживати у вільній, демократичний та успішній
країні;
наголошуючи
на
важливості
забезпечення
рівної
конкурентоспроможності для усіх громадян України незалежно від
їхньої національності;
з метою забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні
проголошуємо:
1. Ми переконані, що лише внутрішня єдність, злагода і мир є
запорукою перемоги України над зовнішньою агресією з боку
Російської Федерації, успішного подолання нашою державою наявних
викликів;
2. Для нас потрібна лише така політика в етнонаціональній сфері,
яка формуватиме міжнаціональний мир, злагоду і порозуміння,
сприятиме поглибленню співпраці між різними національностями,
забезпечуватиме рівні права для представників усіх національних
спільнот, які проживають в Україні;
3. Ми категорично виступаємо проти будь-яких намагань
розділити громадян України за національними, релігійними, мовними
та іншими ознаками. Таке розділення веде лише до послаблення
України перед зовнішніми викликами і загрозами, суперечить інтересам
України та українських громадян, руйнує наші шанси стати успішною і
процвітаючою країною.
З метою забезпечення міжнаціональної злагоди вважаємо за
необхідне:
1) розроблення та ухвалення Закону про національні спільноти
України з відповідними консультаціями з представниками
національних спільнот на усіх етапах законотворчого процесу;
2) утворення Ради міжнаціональної злагоди при Президентові
України
як
постійно
діючого
органу
для
забезпечення
міжнаціонального порозуміння та сприяння формуванню виваженої
державної етнонаціональної політики;

3) утворення центрального органу виконавчої влади з питань
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
міжнаціональних відносин та захисту прав національних спільнот;
4) забезпечення балансу між створенням необхідних умов для
успішної самореалізації громадян усіх національностей, володінням
ними українською мовою як державною та передбаченим Конституцією
України правом представників національних спільнот на навчання
рідною мовою та вивчення рідної мови;
5)
представлення
українського
досвіду
формування
міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття України в
Європарламенті, Раді Європи, ОБСЄ та інших міжнародних інституціях
з метою сприяння формуванню позитивного іміджу нашої держави.

