OCCUPATION
eyed by teens

When you are 14
in 2014…
Documentary testimonies of the Crimean teenagers
who eyed the occupation

«Коли тобі 14 у 2014-му…»

Про що наш проєкт

Документальні свідчення кримських підлітків, які побачили окупацію на власні очі

Створено за підтримки ДП «Кримський Дім» та особисто Ахтема Сеітаблаєва.
Спеціальний проєкт для міжнародного саміту «Кримська платформа».

Тема окупації Криму завжди розглядається в контексті наративів, створених
російською пропагандою про братські народи і про те, що нібито населення Криму
ототожнювало себе з «руським миром» більше, ніж з Україною.
Утім чи так це насправді? За роки незалежності з 1991 року народилось
не одне покоління молодих людей, які ніколи не ходили в радянські садочки,
не співали пісень про братні народи, а в школі вивчали українську мову й історію.
Про РФ вони знали лише одне: це сусідня країна. Коли для їхніх бабусь, дідусів, батьків і вчителів «зелені чоловічки» виявились «нашими ребятами», багато хто
з підлітків пережив справжній шок і травму.
Ідея проєкту «Окупація очима підлітків» належить учителю історії Владиславу
Штегельскому, якому на момент окупації Криму та Донбасу було 18 років. Разом
з учнями команда проєкту працювала протягом чотирьох місяців і зібрала понад
50 свідчень молодих людей, які побачили окупацію на власні очі.
У цьому буклеті надруковано історії 10 героїв, які діляться власним досвідом.

“When you are 14 in 2014…”

What is our project about?

Documentary testimonies of the Crimean teenagers who eyed the occupation

The topic of the occupation of Crimea is always considered in the context of narratives
created by Russian propaganda about fraternal peoples, and about the population of
Crimea allegedly identifying itself with the “Russian world” more than with Ukraine.
However, is it really so? During the years of independence since 1991, more than
one generation of young people was born who never went to Soviet kindergartens, did not
sing songs about fraternal peoples, but studied Ukrainian language and history at school.
The only knowledge about Russian Federation they had was that it was a neighbor
country. When the “green men” turned out to be “our boys” for their grandparents,
parents, and teachers, many of the teens experienced real shock and trauma.
The idea of the “Occupation Eyed by Teens” project belongs to the teacher of history,
Mr. Vladislav Shtehelskyi, who was 18 years old at the time of the Crimea and Donbas
occupation. The Project Team worked during four months and collected more than fifty
testimonies from young people who viewed the occupation.
This booklet tells the stories of ten heroes sharing their own experiences.
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Віолетта, 16 років

Violetta, 16

2014 року в 9-річному віці виїхала з Алушти
в Київську область

Lived in Alushta, left in 2014 to Kyivska Region
being 9

Для мене окупація розпочалася тоді,
коли в нашій школі зняли український прапор і замінили його на російський. На останньому дзвонику в 4-му класі вчителі примушували нас співати гімн Росії. Для мене це
дуже боляче і принизливо, що в моєму серці
сіють чуже зерно, нав’язують чужі принципи. Я українка, і раптом мені кажуть, що
я вже іншої національності. Ось ця зрада вчителів стала шоком для нас.
Пам’ятаю, як виходила на вулицю і на асфальті писала «Слава Україні! Героям
слава». Наступного дня ці написи зникали, але я робила їх знову. А ще ходила
вулицями, вмикала гімн України. В мене була футболка з написом Ukraine, і коли
бабуся не бачила, я вдягала її, збирала таких самих підлітків, щоб довести оточуючим, що окупація – це неправильно. Не знаю, як дорослі цього не розуміли, якщо
навіть маленькі діти це відчули.
Я і мої однолітки народилися в Україні, мали сучасний погляд на історію, Росію сприймали як сусідню державу, не вважали її братерською, просто держава
з одного боку кордону, і все. Ми вивчали свої традиції, вірші, співали українських
пісень, і в один момент вчителі, які тебе цього вчили, кажуть: «Ми у складі РФ».
Тепер там народжуються діти, які вважають себе громадянами РФ. Вважаю,
що нам треба говорити з ними за допомогою освіти, висвітлення фактів, з боку міжнародного права, і коли ми будемо чесними та відвертими з дітьми, які виросли
в окупації, то зможемо пояснити їм цю ситуацію. Надто важливо після деокупації не
повторювати методів Росії 2014 року, щоб не нанести цим дітям такої травми, яку
вчинили нам тоді. Вже зараз слід готуватися до того, як заходитимемо до школи і
розповідатимемо кримським дітям правду, в ненасильницький спосіб, «екологічно».
Дуже вірю в деокупацію Криму. Це лише питання часу. Можливо, вона не буде
такою швидкою, але надіюся, що це відбудеться.
Наразі люди, які перебувають в окупації, оточені російською пропагандою
і часто дивуються, коли їдуть в Україну, а в нас тут не ходять фашисти, не розстрілюють за російську мову. Треба знайти шлях для донесення правди про Україну.
Найефективніше це робити через молодь. Так інформація швидко розповсюджується. Це стане ще одним кроком до деокупації.
Я мрію, щоб скінчилась війна, мрію пройтися вулицями, якими ходила в Криму, завітати до своєї школи, домівки...

For me the occupation started when the Ukrainian flag was removed and replaced
with the Russian one in our school. During the Farewell Bell Ceremony at the end of 4th
grade, the teachers wanted us to sing the Russian national anthem. It was painful and
humiliating for me, for the foreign seeds were sowed in my heart and alien principles
imposed upon me. Why, I have been Ukrainian all my life, and at some point I am told
that I am of another nationality? Such betrayal of teachers was a shock to us.
I remember going outside and painting “Glory to Ukraine, glory to the heroes” on
the pavement. The next day these inscriptions disappeared, but I painted them again.
And I walked along the streets, turning on the anthem of Ukraine. I had a T-shirt with the
“Ukraine” inscription, and when my grandmother did not see me, I put it on, gathered
teenagers like me to prove to others that the occupation was wrong. I don’t know how
adults didn’t understand it, even if small children felt it.
My peers and I were born in Ukraine, studied a modern view of history, we perceived
Russia as just a neighboring state, did not consider it fraternal, just a state on one side
of the border, and that was it. We studied our traditions, poems, sang Ukrainian songs.
And at one point the teachers who taught us this for years say “we are part of the
Russian Federation”.
Now new children are born there who consider themselves citizens of the Russian
Federation. I think we will need to talk to them through education, coverage of facts,
international law, and when we are honest and open with the children who grew up in
the occupation, we will be able to explain the situation to them. It is very important
after the de-occupation to avoid repeating the methods of Russia in 2014, so that these
children are not inflicted with such trauma as we have been then. We already need to
prepare for approaching the schools and telling Crimean children the truth, in a nonviolent way, “ecologically”.
I strongly believe in the de-occupation of Crimea. It’s only a matter of time. It may
not be that fast, but I believe it will happen.
Currently, people living under occupation are surrounded by Russian propaganda,
and they are often surprised when visiting Ukraine that they see no Nazis here; they
do not shoot for the Russian language. We need to find the way to tell the truth about
Ukraine. It is most effective through young people. The information spreads quicker
through them. This will be another step towards de-occupation.
I dream that the war is over, I dream to walk the streets I walked in Crimea, to come
to my school, my home…

Андрій, 25 років

Andriy, 25

Жив у Феодосії, виїхав в 2014 році
у 18-річному віці, служив у добровольчому
батальйоні, зараз підписав контракт із ЗСУ

Lived in Feodosia, left in 2014 being 18, served in
the volunteer battalion, now signed the contract
with the Armed Forces of Ukraine

У лютому 2014-го побачив новину про
захоплення Ради міністрів Криму невідомими озброєними людьми. Я відчув безсилля,
зрозумів, що від мого рішення нічого взагалі
не залежить, що я ніяк не зможу вплинути на
ситуацію. І мені стало досить сумно. Вирішив робити хоча б щось.
Став допомагати українським морським піхотинцям, яких тоді заблокували росіяни у військовій частині. Російським військовим я збрехав, що мій брат там служить. Так потрапив до наших морпіхів, дізнався про їхні нагальні потреби. Збирали
з друзями гроші, купляли харчі, інші потрібні речі.
Одразу було зрозуміло, що наших оточили росіяни, вони з бетеера не стерли
навіть герб морської піхоти РФ. Вдягнуті були у специфічний зелений піксель, який
тоді побачити в Україні було неможливо.
Я розумів, що жити в Росії не хочу. Придністров’я, Абхазія, Північна Осетія.
Всюди, де приходить Росія, там часове провалля. Немає жодного натяку на цивілізацію. Зібрав особисті речі, 200 доларів заощаджень, ноутбук і поїхав до Києва.
А потім побачив новини вже з Донбасу. Розгорталася війна. Батьки мене не зрозуміли. Виявилось, що вони були з тих прорадянських людей, які чекали на повернення «Радянського Союзу», тобто сучасної РФ.
У Конституції України є стаття 65, в якій йдеться про те, що захист України – це
обв’язок громадянина. Не право, а саме обов’язок. Тому як тільки виїхав до України, побіг до найближчого військкомату. Але мені відмовили, потім ще двічі відмовили, бо я з Криму. У них начебто було якесь таємне розпорядження, щоб людей
з окупованих територій до Збройних сил не брати.
І я подався у добровольчий підрозділ «Правого сектору» воювати. Тоді все було
в хаосі, армія не підготовлена, медиків не вистачає. Україна не була готова до війни.
Одного разу в мене на руках помер танкіст. У нього був дуже маленький уламок
у сонній артерії. Він 40 хвилин боровся за життя, але ми не змогли йому допомогти,
він стік кров’ю. Це сталося через абсолютну неготовність армії до війни. Ми тоді
дуже мало знали про тактичну медицину. Це було під час боїв за Іловайськ. От
я і вирішив стати професійним військовим. Згодом підписав контракт зі Збройними
силами, загалом воював шість років.
Ми зобов’язані боротись за повернення Криму і Донбасу. Навіть якщо вони стануть
пустелею, це питання самого факту, що українська Держава як національна відбулась.

In February 2014, I saw the news of the seizure of the Crimean Council of Ministers
by unknown armed men. I felt powerless, I realized that nothing at all depends on my
decision, that I will not be able to influence the situation in any way. And I was quite sad.
I decided to do something.
I began helping the Ukrainian Marines, who were then blocked by the Russians in
the military unit. I lied to the Russian military that my brother was serving there. That’s
how I got to our Marines, learned their urgent needs. We raised some money with friends,
bought food and other necessary things.
It was immediately clear that we were surrounded by Russians, they even did not
erase the coat of arms of the Russian Marines from the armored personnel carrier. They
were dressed in a specific green pixel, which was impossible to find in Ukraine back then.
I comprehended that I did not want to live in Russia. Transnistria, Abkhazia, North
Ossetia… Wherever Russia comes, it turns out, time flows back. No hint of civilization.
I gathered personal belongings, a laptop, I had $ 200 of savings, and went to Kyiv. And
then, I saw the news from Donbas. The war unfolded. My parents didn’t understand
me. It turned out that they were among those pro-Soviet people who were waiting for the
return of the “Soviet Union”, that is, the modern Russia.
Article 65 of the Constitution of Ukraine states that the protection of Ukraine is the
duty of a citizen of Ukraine. Not a right, but a duty. Therefore, as soon as I came to
mainland Ukraine, I ran to the nearest Military Commissariat. But I was turned down,
because I was from Crimea, then I was turned down in two more Commissariats.
Allegedly, there had been some secret order not to draft into the military the people from
the occupied territories.
And I joined the Volunteer Unit of “Pravyi Sector” (Right Sector). Then everything
was in chaos, the army was not ready, there were not enough paramedics. Ukraine
was not ready for war. There was a moment when a tanker died in my arms. He had a
very small fragment in the carotid artery. And he fought for his life for 40 minutes, but
we couldn’t find the wounded canal. And he bled. This happened due to the absolute
unpreparedness of the army for war. We then knew very little about tactical medicine.
This happened during the battles for Ilovaisk. Then I decided to become a professional
soldier. I later signed a contract with the Armed Forces, and fought for a total of 6 years.
We are obliged to fight for the return of Crimea and Donbas. Even if we return the
pure desert, it is an issue of the very fact of the Ukrainian State succeeding as a nation
State.

Ніяра, 18 років

Niyara, 18

Жила в Бахчисараї, виїхала в 2014-му
в 11-річному віці

Lived in Bakhchysarai, left in 2014 being 11

Взимку 2014 року в Криму відчувалася напруга, здебільшого в Бахчисараї, де
мешкало багато кримських татар. Спочатку
я нічого не розуміла. На нашій вулиці чомусь
відмічали будинки кримських татар: ставили
хрести, землею посипали під воротами. Ми
витирали ці позначки, але вранці хрести знову з’являлися. Постійно бачили танки,
так званих «зелених чоловічків», замаскованих російських військових. Було страшно.
Тоді в Криму кримські татари стали єдиною справжньою силою опору, тому що
нас було багато, ми намагалися протистояти окупації. Відбувались мітинги, люди виходили на протест, охороняли мечеті.
1944 року з Криму депортували обох моїх прабабусь. Бабусю мого тата депортували з двома дітьми, двох і п’яти рочків. Її чоловік воював у той час. Він мав нагороди,
дуже відомий, йому встановили пам’ятник у Харкові. Але радянська влада на це не
зважала. Депортувала його сім’ю. У нас навіть найменша дитина знає, що сталося
18 травня 1944 року.
Тільки через 45 років мої предки змогли повернутися в Крим, і це дуже важко.
Не було житла, їхні домівки захопили росіяни, що приїхали з материкової Росії.
Через це події 2014 року для всіх кримських татар стали справжнім шоком.
Похилі люди, які зазнали жахів 1944 року, дуже хвилювалися. Моя прабабуся на той
час уже хворіла. Це стало ударом – знову переживати схожі події, захоплення Криму
чужинцями.
Мій батько вирішив піти воювати, захищати Україну. Ми з мамою та молодшим
братом виїхали з Криму. Попервах жили в готелі, годували нас у церкві. Про нас ніхто
не знав спочатку, про те, хто такі кримські татари.
Ми хотіли зателефонувати татові, але не могли, не можна було. Через це відчували страх. Ми боялися, що більше його не побачимо. Проте, на щастя, він повернувся
з фронту.
У 11-му класі я вирішила вивчати міжнародні відносини. Зрозуміла, які матиму
можливості, що я зможу масштабно підняти питання кримських татар. Я зможу на
весь світ сказати, як усе було, розповісти всю правду як свідок. Моя сім’я пережила
1944 рік, ми з братом – 2014 рік, коли відбувалося те саме, Росія нас знищує.
Ми маємо всі разом повернутися туди і вже спокійно жити, щоб ніхто не зміг нас
звідти вигнати. Те, що сталося в 2014 році, окупація Криму, має бути востаннє.

In winter of 2014, in Crimea the tensions were felt, especially in Bakhchysarai, where
many Crimean Tatars lived. First, I did not understand a thing. For some reason along our
street permanently they put crosses on fences, and covered the yards with soil as if burying
us. We erased it all, of course. However, the next morning the crosses reappeared. Armored
vehicles were constantly moving around, we saw these “green men”, disguised Russian
military. It was scary.
At that time in Crimea, the Crimean Tatars were the only force of resistance. Because
there were many of us, and we tried to resist the occupation. There were rallies, people
protested, guarded mosques.
In 1944, both my great-grandmothers were deported from the Crimea. My dad’s
grandmother was deported with two children, 2 and 5 years old. Her husband was at war
at this time. He had awards, he was very famous; and there is even a monument to him in
Kharkiv city, Ukraine. However, the Soviet authorities did not pay attention to this. His family
was deported. Our youngest child knows what happened on May 18, 1944.
Only 45 years later, my ancestors were able to return to Crimea, and it was very hard.
There was no housing; their homes were occupied by Russians who came from mainland
Russia.
Because of this, the events of 2014 came as a real shock to all Crimean Tatars. The old
people who survived 1944, like my great-grandmother, were very worried. By that time, she
was already ill. It became a blow – to go through the similar events again, namely the capture
of Crimea by foreigners.
My dad decided to go to war, to defend Ukraine. My mom and younger brother and
I left Crimea. First we lived in a hotel, took meals in the church. Nobody knew about us at
first, about who the Crimean Tatars were.
We wanted to call my dad, but we couldn’t, it was not allowed. Because of this, it
was very scary. We were afraid we would never see him again. But all is well, now he has
returned from the front.
In 11th grade, I decided to study international relations. It was clear what opportunities I
would have. Moreover, I can raise the issue of Crimean Tatars on a large scale. I will be able
to tell the whole world how everything was, to tell the whole truth, as a witness who survived
it. My family survived 1944, and my brother and I – 2014, when the same thing happened.
Russia is destroying us.
We have to return there on a large-scale and then lead a quiet life so that no one could
drive us out. What happened in 2014, the occupation of Crimea, should be the last time.

Вікторія, 21 рік

Victoria, 21

Жила в Севастополі, виїхала в Київ
у 2019 році у віці 14 років

Lived in Sevastopol, left to Kyiv in 2019 being 14

Я була у дитячому таборі протягом лютого 2014 року, а поверталася вже через
блокпости, всюди були російські прапори.
Дуже проросійськими стали вчителі.
Я надто пізно зрозуміла, що хочу виїхати з окупації. Лише в 2019 році. Весь цей час
з 2014-го я перебувала в російському інфополі, просто у бульбашці. Я не мала жодних контактів з Україною. В якийсь момент бульбашка лопнула. Я познайомилася
з людиною, старшою за мене на п’ять років, проте яка вже стала ветеранкою. До
мене прийшло усвідомлення, що йде війна. До 2019 року я про це не знала. Мене
наче вдарили каменюкою по голові, я зрозуміла, що треба переїхати.
Це було важко, бо я не мала українських документів, лише свідоцтво про народження. Щоб отримати український паспорт, потрібна присутність у ДМС у Херсоні трьох моїх родичів. Я оплатила дорогу туди і назад своїй мамі, бабусі й тітці.
Родичів я вмовляла кілька місяців. Буває, що я сумую за родиною, але такого, щоб
шкодувати про свій вибір, ніколи не було.
Я насправді доволі розчарована в тому, як добре спрацювала російська пропаганда у Криму, подіяла навіть на молодь, в якої мало б бути скептичне мислення. Але
за людей там варто боротися. Як це зробити, я поки не знаю. Те, що там залишились
тільки сепаратисти, неправда. Не можна називати людину «сєпаром» лише за те, що
вона не готова покинути домівку і родину.
Росія штучно заселяє Крим росіянами, змінюється національний склад, що
в подальшому ускладнить деокупацію. Втім рано чи пізно це відбудеться, Крим повернеться.

I spent entire February of 2014 in the children’s camp, and we returned through
checkpoints set by that time, there were Russian flags everywhere. Teachers became
very pro-Russian.
All this time since 2014 through 2019, I stayed in the Russian info field, just in a
bubble. I had no contacts in Ukraine, I did not watch Ukrainian news. At some point the
bubble burst, I met a woman who was a veteran, I came to the understanding that this
woman was 5 years older than me, and already a veteran. To the idea that there was
the war. Until that moment, until 2019, I did not know that. This comprehension hit me
like out of the blue, and I realized that I had to move.
It was difficult to move because I did not have Ukrainian documents, only the Birth
Certificate. To get a Ukrainian passport, I needed three of my relatives to go to the State
Migration Service office in Kherson city, Ukraine. I tried to persuade my relatives for a
couple of months. Then, I paid for the round trip to my mother, grandmother and aunt.
There are times when I just miss my family. But never regretted my decision.
In fact, I am quite disappointed with how well Russian propaganda has worked in
Crimea, even for young people who should be skeptical. But we definitely have to fight
for the people there. How to do it, I do not know yet. It is not true, that only separatists
remained there. People must not be called “separatists” just because they are not
ready to leave home and family.
Taking into account that Russia continues artificially inhabiting Crimea by Russians,
the national composition is changing, this will further complicate de-occupation. But
sooner or later it will happen, Crimea will return.

Ярослав, 19 років

Yaroslav, 19

Жив у селі Серебрянка, виїхав у 2015 році
в Запоріжжя у віці 13 років

Lived in Serebrianka village, left in 2015
to Zaporizhzhya being 13

Весною 2014-го у нас у селі між людьми
відчувалася напруга. Здебільшого в школі,
коли частина вчителів проукраїнські, а частина – за Росію. Ми, діти, були шоковані,
що вчителька, яка була раніше проукраїнською, виявилася суто проросійською. Моя
вчителька історії, класна керівниця як були, так і залишилися проукраїнськими. Вчителька російської мови, кримська татарка, теж проукраїнська.
У селі мешкав Володимир Балух, якого згодом окупаційна влада ув’язнила за
те, що він вивісив над будинком український прапор – єдиний на той час на все село,
який відкрито висів. Згадую, як мені було приємно: йдеш до школи, а це був найближчий до школи будинок, і просто дивишся на цей прапор. Хоч щось своє, рідне,
що є тут ще хтось зі своїх, українські настрої, що ти ще в себе вдома, тебе ще не
задавили тим російським прапором.
Коли переслідували Володимира Балуха, до нас теж приїжджала поліція час від
часу. Був період, коли в 7-му класі мені батьки казали: «Поліція нас може забрати,
тобі треба піти до тих-то друзів і якось вже перетнути кордон не зовсім легально.
Ми не могли там жити, бо розуміли, що це окупація, тривати довго це не може.
Також батьки переймались, щоб я здобув якісну освіту. В Криму більше не було
розвитку для молоді. Диплом, отриманий в університеті на окупованій території,
фактично у невизнаному навчальному закладі, ніде не буде прийнятий, навіть у самій Росії. Тоді, в 2014–2016 роках, для молоді з Криму росіяни пропонували спеціальні умови вступу до університетів у Росії. Майже кожен бажаючий міг поїхати
вчитися безкоштовно в Москві або Санкт-Петербурзі. Потім ця програма закінчилася. Тоді багато нашої української молоді виїхало з Криму, батьки відправляли дітей
з радістю. Думаю, це робилося Росією спеціально, щоб змінити національний склад
Криму, стерти українську ідентичність.
До окупації я займався в ансамблі народних інструментів української народної
музики, також у нас була кримськотатарська, на українських народних інструментах. Після мого від’їзду через декілька місяців я розмовляв з колишнім керівником,
а він каже: «Вже ніхто не ходить, нічого нема». Дуже важко усвідомлювати, що ансамбль, який з 1960-х років їздив на міжнародні конкурси і діставав нагороди, завершився на тобі, ми останні… і більше цього немає. Українська культура знищена.

In the spring of 2014, there was tension between people in our village. Especially
at school, when some teachers were pro-Ukrainian and some were pro-Russian. We,
children, were shocked that the teacher, who was previously pro-Ukrainian, turned out to
be purely pro-Russian. My History Teacher and first Lead Teacher - both were and remain
pro-Ukrainian. The Russian language teacher, a Crimean Tatar, was pro-Ukrainian, too.
In the village, Mr. Volodymyr Balukh lived, who was imprisoned later by the occupation
authorities because he hung a Ukrainian flag over the house – the only one in the whole
village at that time, which flew openly. I remember how nice it was for me – on my way to
school (and his house was the nearest to school) I just looked at this flag in the morning.
At least something of my own, close to soul. There was the perception that there was
somebody else with the same views, there was Ukrainian mood and that you were still at
home, you had not yet been crushed by the Russian flag.
When Volodymyr Balukh was persecuted, the police also came to us for several
times. There was a period when I was in 7th grade, my parents told me: “the police can
come, they can arrest us, you will have to go to certain friends, and somehow cross the
border in not quite legal way”.
We could not live there because we understood that it was the occupation, it could
not continue. Besides, my parents wanted me to receive a quality education. There was
no more growth for young people in Crimea. If someone got a degree at a university in the
occupied territories, in fact in an unrecognized educational institution, the diploma would
not be accepted anywhere, even in Russia itself. Then in 2014-2016, for young people
from the Crimea, the Russians offered special conditions for admission to universities in
mainland Russia. Almost everyone could go to study for free in Moscow or St. Petersburg.
Later this program was closed. Within that period, many of our Ukrainian youth left the
Crimea, parents let their children go with joy. I think it was done by Russia for purpose of
changing the national composition of Crimea, to erase the Ukrainian identity.
Before the occupation, I was a part of the Ukrainian folk music ensemble; we also had
Crimean Tatar repertoire, we played the Ukrainian folk instruments. A few months after
I left, I talked to my former conductor of ensemble, and he said, “Nobody comes to play
anymore, there’s nothing”. It was very difficult to realize that the well-known ensemble,
which participated in international contests and won them since the 1960s, ended up,
your fellow musicians were the last and there was no more ensemble. Ukrainian culture
is destroyed there.

Сулейман, 15 років,

Suleiman, 15,

Жив у Бахчисараї, виїхав у 2018 році в Одесу у віці 12 років, мати та шестеро братів
і сестер залишилися в Криму

Lived in Bakhchysarai, left in 2018 to Odesa being
12, the mother and six siblings remained in Crimea

У 2014-му мені виповнилося вісім років,
я вчився на відмінно у кримськотатарській
національній школі, займався футболом, ходив на боротьбу, жив звичайним життям.
Як і мої однолітки, я тоді ще не дуже розумів, що відбувається, тільки бачив, що дорослі болісно реагували на новини, особливо бабусі та дідусі. Пізніше я зрозумів, що
тривогу старших людей викликав страх неминучої небезпеки, адже наш народ за наказом з Москви пережив депортацію з Криму в 1944 році, і ця трагедія торкнулася кожної
кримськотатарської родини. Моя бабуся, якій зараз 81, була вислана у чотирирічному
віці й досі пам’ятає ті події. Вона розповідала, як її та інших маленьких дітей довго везли у задушних вагонах, як вмирали люди і їх просто викидали з потягу, як важко було
виживати у Середній Азії та складно повертатися в Крим через багато років.
Мій батько народився в депортації та після повернення кримських татар на
батьківщину теж переїхав. Він дуже багато і важко працював, щоб налагодити життя, турбувався про нашу родину. Був будівельником, допомагав бабусі у сувенірній
крамниці. Пам’ятаю, як мене маленького брав із собою, а я зазивав туристів. Коли
я народився, батько почав організовувати в нашому районі свята Ораза-байрам
і Курбан-байрам. Святкування із сусідами стало традицією, і я пишаюся тим, що
саме мій батько її започаткував.
У травні 2016 року на світанку, ми ще спали, до нашого будинку ввірвалися
люди в масках з автоматами, провели обшук і стали забирати мого батька. Тоді
хтось із них мені сказав, що тато відповість на кілька запитань і повернеться. Так
вони обманули мене тоді й до сьогодні брешуть усьому світові. Мого батька заарештували, вивезли в Росію й у 2018 році безпідставно осудили на 17 років ув’язнення. Наразі він перебуває в Ставрополі (місто в Росії) в колонії.
У 2018 році я потрапив в Одесу в табір «Хаджибей», познайомився зі своїм нинішнім тренером Алі Мурадовичем Чаринським. Мені дуже сподобалося, я
попросив маму відправити мене в Одесу навчатися, так і переїхав. Всі ці роки я
займаюсь бразильським джиу-джитсу, став багаторазовим чемпіоном і призером
чемпіонатів України, міжнародних турнірів. Цього року я став помічником тренера.
Хочу розвиватися в спорті, досягти успіху на найпотужніших турнірах світу.
Мій батько для мене найсміливіший і найвідважніший з людей. Ані він, ані інші
політв’язні не є терористами. Ми, їхні діти, мій народ – не терористи.

In 2014 I turned 8 years old, I demonstrated excellent knowledge in the Crimean Tatar
national school, played football, practiced ju-jitsu, lived an ordinary life.
Like my peers at the time, I didn’t quite understand what was going on, I just saw that
the adults reacted painfully to the news, especially my grandparents. Later, I realized that
the anxiety of the elderly was caused by the fear of imminent danger, because our people
were deported from the Crimea in 1944 by order received from Moscow, and this tragedy
affected every Crimean Tatar family. My grandmother, now 81, was deported at the age of
four. She still remembers those events. She told how she and other small children were
carried in stuffy freight cars for a long time, how people died and they were just thrown off
the train. How difficult it was to survive in Central Asia and hard to return to Crimea after
many years.
My father was born in deportation and after the return of the Crimean Tatars to the
homeland, also moved to Crimea. He worked very hard to make a living and took care of
our family. He was a builder, he helped my grandmother in a souvenir shop, I remember
him taking me as a child along, and I touted tourists to the shop. When I was born, my
father began organizing holidays in our district like Oraza and Kurban Bayram. Celebrating
with neighbors had become a tradition, and I am proud that it was my father who started it.
In May 2016, at dawn, we were still asleep, men in masks with machine guns broke
into our house, searched it and started taking my father away. Then one of them told me
that Dad would answer a couple of questions and come back. So, they’ve deceived me
then and to this day they continue lying to the whole world. My father was arrested, taken
to Russia, and in 2018 was unjustifiably sentenced to 17 years in prison. He is currently in
a prison colony in Stavropol city (Russia).
For the first 2-3 years, we hardly saw our mother, all her time was taken by the courts,
trips to the pre-trial detention center, collecting parcels for my father.
People who were sensitive to the problems of children of political prisoners tried to
support us, organized many different events. So, in 2018 I got to Odessa in the “Hadzhibey”
camp. There I met my current coach, Mr. Ali Charynskyi. I really liked it all, I asked my mother
to arrange my study in Odesa, and moved. All these years I have been practicing Brazilian
ju-jitsu, I have become a multiple champion and prize-winner of Ukrainian championships
and international tournaments. This year I’ve become an assistant coach. I want to grow in
sports, to succeed in the most powerful tournaments in the world.
My father is the bravest and the most high spirited of men. Neither him, not other
political prisoners are terrorists. We, their children, my people are not terrorists.

син політв’язня Енвера Мамутова

son of political prisoner, Mr. Enver Mamutov

Світлана Араджіоні,
21 рік

Svitlana , 21
Lived in Simferopol, left to Kyiv in 2014 being 14

Жила у Сімферополі, виїхала в Київ
у 2014 році у 14-річному віці
Пам’ятаю, як їхала зі школи і на центральній площі біля адміністративної будівлі помітила, що там не жовто-блакитний
прапор, а триколор майоріє. І ще багато
російських прапорів усюди, а біля пам’ятника – кубанські козаки, в Криму я таких
ніколи раніше не бачила. Вони тримали великі автомати, і це мене надто стривожило, ввело в стан агресії та мобілізації.
У нас ніколи не було такого, щоб поліція чи міліція ходила з автоматами.
Навколо одного із цих козаків бігала маленька дівчинка і почала смикати його за
рукав. Він повертається, бере автомат і наводить на неї. Я бачу це і думаю: «Боже,
що коїться? Це не мій Сімферополь!»
Тих, хто свідомо, критично мислячи, обрав російську позицію, серед молоді
майже не було.
Виїжджати дуже важко морально, складно облаштуватися на новому місці.
Жили у чужих людей, потім оселилися в гуртожитку, у маленькій кімнатці. Моя
мама науковець, історик, культуролог, присвятила багато років життя Криму, його
культурі, етнографії. Ми втратили більше ніж дім.
Приїхавши до Києва, я працювала з психологами, щоб якось позбутися цієї
травми. Дуже важко, коли така подія, як окупація, стається, коли ти підліток, коли
й так непросто, коли твій світ руйнується, все, з чим ти жила, від людей до рідного
міста, раптово змінюється. Це нелегко прийняти.
Але те, що Крим буде деокупований, у моїй уяві незмінно, я вірю в це. Уявляла,
що навіть у 90 років, якщо їздитиму на візочку, я попрошу своїх онуків привезти
мене у деокупований Крим. Я б сиділа десь під Бахчисараєм, дивилася на гори…
такі навіть думки є. Головне – повернутися.
У 14 років я усвідомила, що за свої переконання доводиться платити високу
ціну. Я втратила дім, оточення, звичне життя, тому що не могла жити в окупації.
Мрію про свій дім, життя у безпечній, сучасній, щасливій країні, де зможу реалізуватися, де роститиму своїх дітей та онуків. Щоб нащадкам не довелося втікати
кудись в Америку чи Норвегію. Дуже хочу, щоб моїй мамі, якій нині 51, не потрібно
було починати життя з нуля, тому що це дуже страшно.

I remember going from school and noticing in the central square near the
administration building that it was not the yellow and blue flag flying there, but the
tricolor. And there were many more Russian flags everywhere, and Kuban Cossacks
stood near the monument, I had never seen such persons in Crimea before. They held
large machine guns and this put me in the maximum state of anxiety, aggression and
mobilization.
We have never had the police walking around in such uniforms, with machine guns.
A girl, a child of maybe 5, ran around one of the Cossacks, and began to tug his sleeve.
He slowly turned, took the machine gun and pointed it at her. I stood there observing it
and thinking “What’s going on? What’s going on? This is not my Simferopol!”.
There were almost no young people who consciously and critically thinking chose
the Russian position.
It was very difficult morally to leave, it was difficult to settle in a new place. We
lived at foreigners, then settled in a dormitory, in a small room. My mother, a scientist,
historian, and cultural scientist, has devoted most of her life to Crimea, its culture, and
ethnography. We lost more than home.
When I came to Kyiv, I worked a lot with different psychologists to cure this injury.
It’s very difficult when an event like occupation happens, when you’re a teenager, when
it’s so hard to simply live. When your world collapses, everything you’ve lived with
suddenly changes, from people to your hometown, it is very hard to cope with.
But the fact that Crimea will be de-occupied - in my imagination it is unchanged, I
believe in it. I even imagined that even if I was 90 years old, I would ride in a wheelchair,
and Crimea is de-occupied, I would ask my grandchildren to bring me there. I would sit
somewhere near Bakhchysarai, look at the mountains. I have even such thoughts. The
main thing is to come back.
At the age of 14, I realized that I had to pay a high price for my beliefs. I lost my
home, my surroundings, my usual life because I could not live in the occupation.
I dream of my home, of life in a safe, modern, happy country, where I can grow
professionally, where I will raise my children and grandchildren. So that my future
descendants do not have to flee somewhere to America or Norway. I really want to
protect my mother, who is now 51 years old, so that she does not happen to run away
again and start the life from scratch, because it’s very scary.

Олексій Щекун,
24 роки

Жив у Бахчисараї, виїхав у 2014 році до Львова, а згодом – до Києва у 17-річному віці
Попервах я більше сприймав це як
якусь незрозумілу пригоду. Спочатку я дізнався з телевізора, як бетеери заїжджали
в Крим. Тоді ще не ставало питання виїзду,
здавалося, що скоро все налагодиться.
Одного разу ми всією родиною пішли
до церкви. Повертаючись додому, зустріли сусідів, які розказали, що у новинах
по телевізору побачили інформацію про те, що мій батько в Криму потрапив до
полону. Його з іншими українськими активістами схопили в Сімферополі на залізничному вокзалі.
Його катували, били струмом, гумовими кулями стріляли впритул. Коли батька через деякий час вдалося звільнити, у нього були перебинтовані руки, частина живота, видно було нагноєння, лишалися синці. Він розповідав, що їх тримали
в нелюдських умовах, прийшли і зірвали невеличкий золотий хрестик з ланцюжком. Зі слів батька, чеченці були першими, хто приходив до них у полоні, зривав
хрести. Потім вже прийшли росіяни.
Коли після його повернення я це побачив, була певна злість, нерозуміння. Ок,
ви затримали людину, щоб вона не чинила проблем для вашої окупаційної діяльності, але навіщо всі ці тортури, знущання?
Після того ми виїхали з Криму. Важко звикав до нової атмосфери, інших обставин. Інколи не міг усвідомити, що це зі мною відбувається, що це не тимчасово. Тоді почав працювати в ГО «Сила права», ми підтримували людей у судових
справах зі встановлення причинно-наслідкового зв’язку, а саме окупації Криму та
вимушеного переміщення людей, що спричинювало певні моральні страждання.
Ми допомагали їм юридично встановлювати ці факти і звертатися з позовами про
стягнення моральної та матеріальної шкоди з Російської Федерації.
Щоб повернути Крим, треба налаштуватися, що це нелегкий і тривалий шлях,
фактично такий самий, як Росія зробила щодо окупації Криму. Роками готувалося
його захоплення. Так само роками доведеться його повертати.
Я дуже хотів би знову побачити Крим, його краєвиди. Зустрітися з друзями,
які не приїжджають на материк. Нещодавно померли бабуся і дідусь, що мешкали
поблизу Бахчисарая. Я не зміг бути присутнім на похороні й попрощатися з ними,
приїхати на могилу. Це дуже сумно, але поки Крим в окупації, мені небезпечно
туди їхати.

Oleksiy, 24
Lived in Bakhchysarai, left in 2014 to Lviv, and
later to Kyiv being 17

At first, I took it more as an inexplicable adventure. I first learned from TV news that
armored personnel carriers came to Crimea. At that time there was no question yet that
it would be necessary to leave, it seemed that soon everything would be fine.
My mother and brothers and I went to the Lvivska Region to visit my grandmother
in the village for a while, we were not going to leave Crimea at all. One day our whole
family was in church. On the way back, we met the neighbors who said - in the news
they saw that my father was taken to prison in Crimea. He and other Ukrainian activists
were arrested at the train station in Simferopol.
He was tortured, tortured with electricity, and fired with rubber bullets at close
range. When my dad was released after a while, I saw that his hands were bandaged,
as well as the part of his abdomen, there was pus, there were bruises. He told that
they were kept in inhumane conditions, on the first or second day someone came, tore
off a cross, small, golden cross with a chain from his neck. Initially, according to my
father, they were Chechens - the first who came to them in prison, those who tore off
the crosses. Then came the Russians.
When I saw dad after his return – I felt certain anger, misunderstanding. Ok, you
detained a person so that he would not cause you problems for your occupation. But
why all these actions, tortures, bullying?
After that, we left Crimea. It was difficult for me to get used to the new atmosphere,
different environment. There were times when I could not realize that this was happening
to me, that it was not temporary. Then I started working in the Civic Organization
“Power of Law”, we helped people to establish a causal link in court cases, namely
the occupation of Crimea and the forced relocation of people, and the moral suffering
these caused to a person. We helped people to legally establish these facts and to file
lawsuits for recovery of moral and material damage from the Russian Federation.
To return Crimea, it is necessary to set ourselves up for a difficult and long way, in
fact the same as Russia passed for the occupation of Crimea. For years, the ground for
its annexing was prepared. We will also need to work hard for years to return Crimea.
I would very much like to see Crimea and its landscapes again. Meet those friends
who do not visit the mainland. My grandparents, who lived near Bakhchysarai, passed
away not so long ago. I could not attend the funeral and say goodbye to them, come
to the grave. It is very sad, but while Crimea is under occupation, it is dangerous for
me to go there.

Данило, 23 роки

Danylo, 23

Жив у Сімферополі, виїхав в 2014 році
в Київську область у віці 16 років

Lived in Simferopol, left in 2014 to Kyivska Region
being 16

Найбільш шокуючим враженням початку окупації для мене стала метаморфоза,
що відбувалася з багатьма вчителями. Протягом тривалого навчання ти довіряєш їм,
і раптом бачиш і відчуваєш, як людина починає говорити зовсім інше. Хоча 10 років до
того розповідала, як любить Україну, навчала тебе, як потрібно цінувати і поважати
свою країну, а згодом за мить змінює свою думку, стає проросійською.
Найгірше, що у певних викладачів є влада впливати на дітей. Досі від цього
мені стає гидко. Я не знаю, як це описати. Я не розумів, як людина може так змінюватись. Навіть не те, що змінюватись, як вона може просто міняти за секунду
все, у що вірить. Це найбільший мене вражає.
Звичайно, були вчителі, які просто боялися. Вони знали, що нікуди не поїдуть.
У когось батьки хворі, хтось просто живе, хтось не знає, що відбувається. І вони
боялися. В мене була вчителька української мови, дуже гарна. Вона плакала в своєму кабінеті, я це бачив, бо не знала, куди діватися. І тоді мій батько зайшов до неї.
Пам’ятаю, як у неї сльози наверталися. Вона з таким вибаченням дивилася, що залишається в Криму, хоча ніхто її не звинувачував за це.
Коли ми з мамою і сестрами виїжджали з Криму, в Джанкої мене зсадили
з потяга через те, що мені саме виповнилося 16 років, а паспорт український я отримати не встиг. Усі українські державні установи були витіснені Росією з півострова,
українські паспорти вже не видавали. Росіяни ввели перевірки, і мене просто не
випустили з Криму, вивели з потяга. Мама благала їх пропустити мене, казала, що
ми не повернемося сюди більше, що переїжджаємо в інше місто. Але зрештою мене
зсаджують, відводять в якусь комору. Телефонного зв’язку немає, атмосфера дуже
напружена. Згодом мені вдалося додзвонитися дідусю, він приїхав за мною.
Я думав про те, чому мене не випустили. Схоже було, що окупанти розлютилися самим фактом нашого від’їзду: як це так, виїжджають з Криму? Їх же так
чекали, Крим нарешті «звільнили», а люди залишають Крим. Як таке може бути?

The most shocking impression of the beginning of the occupation for me was
the metamorphosis that took place with the majority of teachers. They teach you for
many years, and in a moment the person in front of you begins to tell you something
completely different. Although 10 years before she said how much she loved Ukraine,
taught you how to love and respect your country, and eventually in a day she changed
her mind, became pro-Russian.
The worst thing for me was that certain teachers had the power to influence
children’s minds. It is disgusting. I don’t know how to describe it. I didn’t understand
how a person could change like that. Not even to change, how a person can just switch
in a second to something completely different from what that person believed before. It
was the biggest shock for me.
Of course, there were the teachers who were just afraid. They knew they would
not go anywhere. Somebody’s parents were sick, some just lived their lives, some did
not know what was going on. And they were afraid. My Ukrainian language teacher,
very good one, cried right in her classroom, I saw it, she cried because she didn’t know
where to go. And then my father came up to her. I vividly remember her tears springing
up in her eyes. She looked apologizing because she remained in Crimea, although no
one blamed her for it.
When my mother and sisters and I were leaving Crimea in Dzhankoi, I was made off
the train. Due to the fact that I just turned 16, and I did not have time to get a Ukrainian
passport. All Ukrainian state institutions had already been pushed out of the peninsula
by Russia, and Ukrainian passports were not issued. The Russians introduced controls,
and I was simply not let out of Crimea, I was made off the train. Although my mother
begged them to let me pass. We said that we move out of Crimea, would not return
here again, that we were moving to another city. But in the end, I was made off, taken
to some strange room. There was no telephone connection, the atmosphere was very
tense. Later I managed to call my grandfather and he came and picked me up.
I thought of the reason why I was not let go. It looked like those occupiers were
enraged by the very fact of our departure. How’s that people leave Crimea? They
waited for us, Crimea was finally “retaken”. Nevertheless, people leave Crimea. How
can this be?

Христина, 16 років

Christina, 16

Жила у Сімферополі, виїхала з Криму
в 2014 році у 9-річному віці

Lived in Simferopol, left in 2014 being 9

Ми жили звичайним життям, навчалися, на канікули їздили до бабусі з дідусем до
Чорноморська на море. Я займалася музикою, грала на фортепіано, ходила на балет.
Але тоді все раптово почало змінюватися.
В нашій гімназії звільнили директорку, зняли
українські прапори, герб, портрети Шевченка, прибрали вишиванки. Моя класна
керівниця приняла російську позицію, там залишилася, напевно, і досі працює, перейшла на російську мову, все прекрасно. А донька її, яка щойно закінчила школу,
зробила собі татуювання на плечі у вигляді тризуба – герба України. Тоді були трагедії в сім’ях, коли доросле покоління обирало Росію, тобто повернення до Радянського Союзу, а діти і молодь, які навчалися в українській гімназії, виросли в цьому
осередку нашої нації, традицій, це не сприймали зовсім.
Після «референдуму» батьки сказали: «Ну все, переїжджаємо». І потім я пам’ятаю лише кілька моментів з організації переїзду. На новому місці ми відчували підтримку людей. Мене запрошували на різні проєкти для дітей переселенців. Якось
ми поїхали до Львова, я виступала на концерті, грала на фортепіано. А потім ми
з мамою підійшли до Оперного театру, але не мали грошей на квитки. Якась жінка
запитала, чи ми з Криму. Не знаю, як вона здогадалася. Ми відповіли «так». Нас провели безкоштовно на перший ряд у залу, ми дивилися оперу. Й у новій школі мене
також гарно прийняли і підтримували.
А в Криму все змінилося. Тобто люди інші, Крим вже не той, в якому виріс,
в якому народився. Ми спілкуємося з рідними, які там залишилися, це ж родина.
І я дуже хочу вірити, що Крим повернеться до України, і дійсно сподіваюсь на це.
Але розумію, що для мене він залишиться рідним місцем лише в серці. Тобто якщо
навіть я колись туди приїду, то не назавжди.

We lived an ordinary life, went to school, and visited my grandmother and
grandfather in Chornomorsk town at the seaside during vacation. I did a lot of music,
played the piano, and did ballet. But then, suddenly everything began to change. In
our gymnasium, the Principal was fired, Ukrainian flags, coat of arms, portraits of
Shevchenko were taken away, as well as the embroidered shirts were removed from
display. My Lead Teacher took the Russian position, everything, she stayed there, and
probably, still works, switched to Russian, everything is fine. And her daughter, who
also just finished school, made a tattoo on her shoulder in the form of a trident - the
emblem of Ukraine. There were tragedies just in the families, when the older generation
chose Russia, or rather the return to the Soviet Union, and children and young people
who studied in the Ukrainian gymnasium, who grew up in this center of our nation,
Ukrainian traditions - they did not perceive it at all.
After the “referendum”, the parents immediately said, “Well, let’s move”. And then
I remember only a few moments of organizing the move. In the new place, people
supported us a lot. I was invited to various projects for children of internal migrants.
Once we went to Lviv city, I performed at a concert, played the piano. And then, my
mother and I went to the Opera House, but we didn’t have money for tickets to the
opera. A woman asked if we were from Crimea. I don’t know how she understood it.
We said yes. And we were immediately taken to the front row for free, we listened to the
opera. Besides, in the new school I was also supported and well received.
And in the Crimea everything has changed. That is, other people, Crimea is already
not the one in which I was born, in which I grew up. We communicate with relatives who
stayed there, the family is important. And I really want to believe that Crimea will return
to Ukraine, I hope so. But I understand that for me Crimea will remain my native place
only in my heart. That is, even if I ever get there, I will not stay there for ever.

