front/2020/08/06/how-to-make-the-most-of-city-diplomacy-in-the-covid-19-era (last
accessed: 21.03.2021).
6. F. Pipa A., Bouchet M. Multilateralism Resored? City Diplomacy in the
COVID-19 Era. The Hague journal of diplomacy. 15(2020). P. 599–610.
7. Global Cities: new priorities for a new world. 2021. Kearney. 2021. 29 p.
8. Global Power City Index 2020 /edit. Institute for Urban Strategies. The
Mori Memorial Foundation. 2020. P. 32.
9. Global Soft Power Index 2021. Brand Finance. 2021. P. 120.
10. London Ranks as the Top «City Brand». Sydney Emerges in Second Place,
while Paris Declines from First in 2017 to Third in 2020. Press Release/Ipsos. URL:
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-04/city-brands2020-press-release_final-april-2020.pdf (last accessed: 27.03.2021).
11. Pasquinelli C., Trunfio M., Bellini N., Rossi S. Sustainability in
Overtouristified Cities? A Social Media Insight into Italian Branding Responses to
Covid-19 Crisis. Sustainability. Issue 13. 2021. P. 1–14. URL:
http://doi.org/10.3390/su13041848 (last accessed: 27.03.2021).
12. Policy Brief: COVID-19 in an Urban World. United Nation. 2020. P. 30.
13. #RethinkingCiryBranding. City alliances as successful response to the
crisis. 2020. URL: https://youtu.be/WDZHN0rZp5k (last accessed: 27.03.2021).
14. Smart City Index 2020. Institute for Management and Development.
Singapore University for Technology and Design. p. 124.
15. United Nation Tourist Barometer. URL: https://www.untwo.org/untwoworld-tourism-barometer-data (last accessed: 27.03.2021).
16. World’s best cities 2020. Resonance Consultancy Ltd. 2021.

Шкодич Анна
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ ЩОДО БІЖЕНОК
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Анотація. У статті автори досліджують процеси жіночого біженства у Німеччині
під час пандемії COVID-19, що вплинула на економіку держав, процеси прийняття рішень в
них та систему міжнародних відносин загалом. Здійснено спробу охарактеризувати виклики,
з якими біженкам довелося стикнутися під час пандемії, а також проаналізовано реакцію
уряду Німеччини на забезпечення інтеграційних процесів біженок. Жінки-біженки
представляють особливо вразливу категорію біженців, яка потребує особливої уваги з боку
приймаючої держави.
Ключові слова: біженки, інтеграція, Німеччина, пандемія, COVID-19.
Abstract. The article examines the processes of women's refugee status in Germany during
the COVID-19 pandemic, which affected the economies of states, decision-making processes in them
and the system of international relations in general. An attempt is made to describe the challenges
that refugees had to face during the pandemic, as well as to analyze the reaction of the German
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government to ensure the integration processes of refugees. Refugee women are a particularly
vulnerable category of refugees who need special attention from the host country.
Keywords: COVID-19, integration, Germany, pandemic, women refugees.

Європа переживає масовий рух біженців та шукачів притулку, які
рятуються від війни, конфліктів та переслідувань у країні походження. Згідно з
існуючими дослідженнями, жінки не складають більшості цих потоків, однак,
оскільки вони опиняються у дуже вразливому стані саме через свою стать, існує
потреба в оперативному та конкретному втручанні для їхньої підтримки. Саме з
цієї причини гендер є надзвичайно важливим у розробці та реалізації заходів та
політики, спрямованих на захист та розширення прав і можливостей жінокбіженок та шукачів притулку, щоб дати змогу їм стати активними учасниками
приймаючого суспільства.
Кожна країна світу, що відкрито визнала пандемію СOVID-19, більшою чи
меншою мірою здійснила та продовжує здійснювати низку протиепідемічних
заходів у соціально-економічній сфері та галузі охорони здоров’я, адже
найвищою цінністю та пріоритетом для керівництва держави є саме життя
громадян. Зокрема вони вдаються до низки обмежень у питаннях свободи
людського пересування, спілкування, дозвілля, права на повноцінну освіту тощо
для уповільнення поширення вірусу, що прямо створило кризу прав людини в
усіх регіонах.
Інтеграція жінок-біженок та жінок, що шукають притулку, у приймаюче
суспільство не є такою ж, як і для жінок-іммігрантів, оскільки перші є особами,
які рятуються від переслідування та війни у своїй країні, переважно, не мають
достатньо часу для планування своєї подорожі до країни перебування,
піддаються різкому перериванню сімейних стосунків та громадських зв’язків і
зазнають травм та психологічних розладів через раптову втечу [8].
Німецький уряд розробив низку систем для інтеграції свого нового
населення біженців, і всі залучені сторони докладають значних зусиль: федеральні,
провінційні, міські органи влади, громадянське суспільство і, звичайно, самі
біженці. Активна участь біженців в інтеграції зводиться до очікувань приймаючої
держави та дотримання офіційних кроків, розроблених підзаконними актами,
правилами та іншими нормативними актами [5].
Криза СOVID-19 посилила вразливість найменш захищених верств
суспільства. Жінки та чоловіки, діти, молодь та люди похилого віку, біженці та
мігранти, люди з невисоким рівнем доходу, що залишилися без постійного
(тимчасового) місця роботи, люди з інвалідністю, національні меншини, ЛГБТ+
тощо потерпають по-різному. Рішення, що часто приймаються нашвидкуруч,
хоча і цілеспрямовано, можуть ненавмисно мати несприятливі наслідки.
Відповіді урядів повинні відповідати тенденціям пандемії для збереження
довіри, яка повинна існувати між людьми і їхніми урядами, особливо під час
кризи, сприяти дотриманню прав людини.
Пандемія COVID-19 має величезний вплив на мобільність, до того ж на умови
життя та праці біженців та мігрантів, на що вказує нове дослідження ВООЗ. За
словами Генерального директора ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, біженці та
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мігранти мають обмежений доступ до належної системи охорони здоров’я, житла,
води, санітарії та інших послуг, тому держави, що їх приймають, мають знизити
бар’єри, що заважають біженцям та мігрантам отримувати медичну допомогу, та
включати їх у національну політику охорони здоров’я [6].
У Берліні, окрім великої кількості шукачів притулку, які борються з
коронавірусними інфекціями під час пандемії, багато хто залишається
відрізаними від світу в центрах притулку, не знаходячи роботи. А. Меркель
повідомила, що кілька навчальних та мовних курсів для іммігрантів були
скасовані через COVID-19 [2].
До того ж, дослідження, проведене Білефельдським університетом, дійшло
висновку, що ризик зараження у спільних закладах притулку є надзвичайно
високим. Розміщення кількох сотень людей в одне приміщення унеможливлює
дотримання правил соціального дистанціювання та гігієнічних правил [4].
Пандемія відбилася і на кількості біженців, як чоловіків, так і жінок: за
період з січня по грудень 2020 р. було прийнято 145 071 рішення за заявами про
надання притулку. За той же період минулого року було прийнято
183 954 рішення, що означає зменшення на 21,1 %. Загальна квота захисту для
всіх національностей (правовий статус біженця відповідно до Женевської
конвенції про біженців, додатковий захист згідно з пунктом 4 пункту 4 AsylG та
заборона на депортацію згідно з підпунктом 5 пункту 5 або 7 AufenthG)
становила 43,1 % (62 470 позитивних рішень із загальної кількості 145 071).
Порівняно зі значенням попереднього року (38,2 %), загальний рівень захисту
збільшився на 4,9 % [1].
У березні німецький уряд пообіцяв, що нікому, хто шукає притулку в
Німеччині, не відмовлять під час пандемії. Деякі відділення Федерального
управління з питань міграції та біженців, які приймали заяви про надання
притулку лише письмово, щоб уникнути особистих контактів, почали проводити
консультування та приймають заяви особисто, але перед цим потрібною є
консультація в імміграційному бюро [3].
Оскільки в умовах пандемії пошук роботи для біженців став значно
важчим процесом, багато з них залишилися без можливості забезпечити себе
та свої сім’ї, саме тому федеральний міністр фінансів Олаф Шольц та міністр
економіки Петер Альтмайєр представили комплексний пакет заходів для
пом’якшення наслідків коронавірусу, про що зазначається на сайті МОМ та
відповідно на офіційній сторінці Федерального міністерства фінансів [7].
Обмежений доступ до інформації через мовні та культурні бар’єри в
поєднанні з маргіналізацією біженців та мігрантських спільнот роблять їх
найбільш важкодоступними групами населення під час поширення інформації,
що ускладнює процес інформування щодо розповсюдження захворюваності.
Влада Німеччини розпочала багатомовні кампанії, щоб зробити інформацію про
Covid-19 більш доступною, проте проблема залишається щодо безпеки центрів
прийому притулку [10].
За даними УВКБ ООН, пандемія COVID-19 розпочала серйозну кризу
в освіті, посиливши ризик подальшого збільшення нерівності в освіті.
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Закриття шкіл, університетів, інститутів технічного та професійного
навчання також вплинуло на учнів та студентів-біженців. У ці складні часи
переселенці та студенти-біженці перебувають в особливо невигідному
становищі, і існує ризик того, що прогрес у збільшенні кількості учнів може
погіршитися [9].
Отже, COVID-19 посилив низку викликів, з якими стикаються біженки у
процесі інтеграції. Біженці, здебільшого, працюють на низькооплачуваних
роботах, які постраждали від пандемії. Як наслідок, у них спостерігається
найбільше зростання безробіття, порівняно з іншими мігрантами та німецькими
місцевими жителями. Призупинення можливостей навчання та соціальної
взаємодії є особливо шкідливими, тобто біженки отримують менше підтримки.
Пандемія показала, що в умовах кризи потрібно швидко реагувати на ситуацію,
аби не допустити фатальних наслідків. Уряди держав, зокрема Німеччини, були
вимушені розробляти нові механізми роботи із дотриманням всіх правил
соціального дистанціювання для забезпечення реалізації процесів, пов’язаних із
захистом біженок та забезпечення їхніх базових потреб.
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ВПЛИВ COVID-19 НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Анотація. У статті проаналізовано важкі події, з якими стикнувся світ, а саме
пандемією коронавірусу. Його вплив на міжнародні відносини та наслідки, які нас можуть
очікувати у найближчий час.
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Abstract. The article analyzes the difficult events that the world has faced, namely the
coronavirus pandemic. Its impact on international relations and what consequences may await us in
the near future.
Keywords: pandemic, Cоvid-19, international politics, globalization, digital diplomacy.

Метою статті є вплив пандемії коронавірусу на міжнародні відносини.
Актуальність дослідження полягає в тому, що людство стикнулося з новими
викликами, пов’язаними з невідомою та небезпечною хворобою. Цю тему
досліджували: заступник директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія
Удовенка Євгенія Габер у своїх працях «Поствірусна дипломатія: як сучасні
технології та карантин змінюють міжнародні відносини», завідувач кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного
університету Тимур Короткий у статті «Основні тенденції та прогнози COVID-19,
міжнародні відносини та міжнародне право», науковий співробітник і викладач
Гарвардської школи Кеннеді Брюс Шнеіра «How Hackers and Spies Could Sabotage
the Coronavirus Fight».
Пандемій за історію існування людства було чимало, але сьогоднішня
ситуація несе в собі унікальний характер, який обумовлюється головними
особливостями XXI ст., а саме глобалізацією і цифровими технологіями.
Усі журналісти, історики, політики та експерти, як під копірку
стверджують, що життя поділяється на два етапи: до пандемії коронавирусу і
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