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Прес-реліз: Акція «Запали вогник у своєму серці» 17.05,  а також інші заходи, 

присвячені кримським татарам 18.05 і 19.05 в Берліні 

17 травня о 19:30 в Берліні на Потсдамській площі відбудеться акція «Запали вогник у 

своєму серці», присвячена 71 роковинам депортації кримських татар.  

Акція вже є традиційною в Україні, але в Німеччині буде проводитись вперше. Для 

вшанування жертв депортації і для підвищення обізнаності з цією жахливою трагедією, 

учасники акції викладуть контур Криму і кримськотатарський символ Тамгу із свічок.  

18 травня 1944 року радянська влада повністю депортувала корінний народ Криму, 

кримських татар, до віддалених районів Центральної Азії, Сибіру та Уралу. Протягом 

наступних років депортовані кримські татари зіткнулися із неймовірними труднощами, 

ставши жертвами голоду і остракізму. 46% всього кримськотатарського населення не 

пережило депортацію. Серед тих, хто загинув, більшість складали діти і літні люди, 

адже доросле населення в цей час воювало у складі Червоної Армії проти нацистської 

Німеччини.  

Кримським татарам було заборонено повертатися на рідну землю аж до 1988 року. 

Повернення також не було легким – відсутність придатного для життя житла із 

побутовими вигодами, безробіття, дискримінація є лише одними з чисельних проблем, 

які необхідно було вирішити кримським татарам на батьківщині.  

Згідно з переписом населення 2007 року, в Криму проживають 264 000 кримських 

татар, що складає 13% від населення півострову.  

Після анексії Криму у березні 2014 року кримські татари стали жертвами переслідувань 

з боку окупаційної влади через свою проукраїнську позицію і невизнання так званого 

«референдуму». Місцева влада робить все для того, щоб створити неможливі умови для 

існування кримських татар і є всі підстави говорити про те, що зараз відбувається 

латентна депортація кримських татар.   

Організаторами акції «Запали вогник у своєму серці» є Товариство із захисту 

пригнічених народів (Gesellschaft für bedrohte Völker), ініціатива Qırımlı, ініціатива 

«PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine», а також Варта Євромайдану 

Берліна.  
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18 травня в посольстві України в Німеччині відбудеться вечір кримськотатарської 

культури за участю кримськотатарських митців (концерт, поках фільму, фотовиставка, 

кримськотатарські національні страви).  

Час і місце: 18:00, Albrechtstraße 26, 10117 Berlin. Обовязковою є попередня реєстрація, 

яка буде відкрита до 17 травня: i.petrunko@mfa.gov.ua. 

19 травня відбудеться міжнародний форум Quo vadis Krim у Stiftung Wissenschaft und 

Politik (Фонд Наука і Політика). Форум буде складатись із декількох подіумних 

дискусій, на яких буде розглядатись питання Криму з точки зору найбільш 

постраждалої сторони – кримських татар.    

Час і місце: 13:30 – 18:00, Stiftung Wissenschaft und Politik, Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 

Berlin. Обовязковою є попередня реєстрація: office@icatat.de. 

Більше про форум, а також детальну програму Ви можете знайти на веб-сторінці 

icatat.de, а також тут. 
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