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in the 2000s, Vinnytsia, a relatively small city in Ukraine,
В 2000-х роках Вінниця 

temporarily became an important hub of clandestine migration
тимчасово стала важливим хабом незадокументованої міграції

from somalia to the EU. 
з Сомалі до Євросоюзу. 

somalis would travel through the Gulf countries
Сомалійці їхали через країни Перської затоки,

to moscow and then through the Russian-Ukrainian border
через Москву, перетинали кордон з Україною

to Vinnytsia.
і потрапляли до Вінниці. 

Here they would stay for some time until their transfer was organised
Там вони протягом певного часу були змушені чекати, поки їм організують

through the border in transcarpatia to slovakia or Hungary.
перетин кордону на Закарпатті до Словаччини чи Угорщини.

From there they could easily travel to their final destination:
Звідти вже відносно легко вони могли дістатися фінального пункту їх подорожі — 

usually munich or Frankfurt.
зазвичай, Мюнхену або Франкфурту. 

How did these people see Vinnytsia? What could this city offer
Як вони сприймали Вінницю? Чим було це місто для людей,

to those who were escaping the horrors of a civil war
які тікали від жахів громадянської війни

towards a promise of a happy life in Germany?
до обіцянки щасливого життя в Німеччині?  

and what were they to the city, coming and going unnoticed?
І чим були для міста ці люди, які, скоріше за все, лишалися ним непоміченими?

What did their mutual indifference and non-presence look like?
Як саме виглядали їх взаємна неприсутність і взаємна байдужість?
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Сомалійці їхали через країни Перської затоки,

to moscow and then through the Russian-Ukrainian border
через Москву, перетинали українсько-російський кордон 

to Vinnytsia.
і потрапляли до Вінниці. 
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Там вони протягом певного часу були змушені чекати, поки їм організують
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Звідти вже відносно легко вони могли дістатися фінального пункту їх подорожі: 

usually munich or Frankfurt.
ними зазвичай були Мюнхен або Франкфурт. 

How did these people see Vinnytsia? What could this city offer
Як вони сприймали Вінницю? Чим було це місто для людей,

to those who were escaping the horrors of a civil war
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What did their mutual indifference and non-presence look like?
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the role of Ukraine in all this sort of transit migration changed  

because it was a key country in the mid-1990s to the mid-2000s,  

abruptly ended in 2006 and some of the migration corridors— 

as some scholars depict that—were actually moved from Ukraine  

to Turkey. 

that we could clearly see in case of somalis who in the mid-2000s were 
travelling to Germany through Ukraine in relatively large numbers and i 
could trace back the emergence of two somali refugee communities in 
munich and in Frankfurt, about 13.000 or 15.000 people, who were all 
travelling through Ukraine. 

They were all coming through the Gulf countries, flew into Russia, met the 

smuggling facilitators—normally, taxi drivers—who took them to some safe 

houses, collected a group of people, put them in a lorry, took them down 

towards the Ukrainian border, not using the motorway because that was 

controlled. By night, walked people across the border, sometimes through  

the swamps, to areas near the Sumy region. 

They were normally apprehended, put in some kind of a holding facility,  

in relatively humane conditions I must say, were then released in order  

to apply for asylum, went to Kyiv, applied, went to Vinnytsia where you  

had a key—and I only talk about that because it was a long time ago— 

where you had a key Somali facilitator who was collaborating with  

the Secret Service and the border guards, who gathered people  

there, facilitated their migration to Zakarpattia, Uzhgorod from where  

they moved on to either Slovakia or Hungary—it changed year by year,  

it was sort of a cross-border system of corruption—and along various  

stage posts where they had other Somalis. 

In Budapest there was a Somali community, in Vienna was a Somali 

community, in Salzburg, Austria was an important person, so people  

moved along this corridor to Munich and Frankfurt and in the end,  

there were 13.000 people. They are all happily recognised refugees,  

well-educated, highly ambitious, learned the language, went into  

vocational training, learned a trade, got a job, and now are in the  

process of family reunification. They managed relatively well.

from Prof. Franck Düvell’s lecture “Transit Migration through Ukraine and Turkey“, 

Kharkiv, Ukraine, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qu7j1ZM-5e0



роль України в цій так званій транзитній міграції змінилася, тому що вона 

була ключовою країною з середини 1990-х до середини 2000-х, в 2006-му 

це одномоментно припинилося і частина міграційних коридорів — як це 

називають деякі вчені — пересунулася з України до Туреччини. 

Це добре помітно на прикладі сомалійців, які в середині 2000-х 
діставалися Німеччини через Україну у відносно великій кількості.  

Мені вдалося прослідити появу двох спільнот сомалійських  
мігрантів в Мюнхені та Франкфурті, приблизно 13 чи 15 тисяч  

осіб, і всі вони потрапили туди через Україну. 

Вони всі їхали через країни Перської затоки, літаком до Росії,  

там зустрічалися з контрабандистами — зазвичай, це були  

таксисти — які перевозили їх до сховищ, збирали групи, саджали  

їх до вантажівок і везли до кордону з Україною, оминаючі траси,  

тому що їх тримали під наглядом. Вночі переводили людей через  

кордон, іноді болотами, на територію Сумщини. 

Там їх зазвичай затримували, тримали в якихось тимчасових  

ізоляторах, мушу заначити, у відносно людських умовах, потім  

відпускали, щоб ті могли подати документи на статус біженця. Вони  

їхали до Києва, подавалися, потім їхали до Вінниці, де знаходився  

ключовий — і я можу про це говорити тільки тому, що це було вже  

давно — де знаходився ключовий фасілітатор-сомалієць, який  

співпрацював з СБУ та прикордонниками. Він збирав там людей 

і організовував їм переїзд до Закарпаття, до Ужгороду, звідки їх 

переправляли до Словаччини чи Угорщини — це змінювалося час  

від часу, там існувала ціла транскордонна система корупції — і далі  

вздовж ключових пунктів, де цим займалися інші, також сомалійці. 

В Будапешті була сомалійська спільнота, у Відні була сомалійська  

спільнота, в Зальцбурзі в Австрії була ключова людина, і людей  

переправляли цим коридором до Мюнхену та Франкфурту,  

і врешті решт так назбиралося 13 тисяч осіб. Вони всі успішно  

отримали статус біженців, вони добре освічені, дуже амбітні,  

вивчили мову, пішли на професійні курси, отримали професію,  

знайшли роботу і зараз знаходяться в процесі поєднання  

з родиною. Вони загалом добре собі порадили.

з лекції професора Франка Дювела «Транзитна міграція через Україну і Туреччину», 

Харків, Україна, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=qu7j1ZM-5e0
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In summer 2019, we went to Vinnytsia. 

We were looking for traces of Somali mi-

grants in the city: paper trails, mentions 

in vernacular toponyms, oral memories. 

Anything really. So many people staying 

in the city during such a long period just 

had to leave at least some traces behind.

dogs, and old trams—there was everything that is  
supposed to be in a Ukrainian city in summer, but 
there was not a single trace of Somalis. Or at least  
we were unable to find them. We were wandering 
around the city and thinking whether they could have 
seen the same things that we see now. And what did 
they think of them all. 

gazes. People who were most likely confined to stay 
indoors most of the time—at someone else’s houses 
and apartments, the cheapest ones, not really belong-
ing to anyone. 

We were wandering around the hot summer city,  
moving from one rented apartment to another, and  
we could not find anything. There were a ruined cath-
olic cemetery and a McDonald’s restaurant, a river,  
a fountain and tourist mini trains, brightly glowing  
in the dark, there was an amusement park, there  
were museums, churches, cafés, funny lazy fluffy 

And there were the walls of the rented apartments 
that we were staring at between our fruitless explo-
rations. Staring maybe the same way as did those 
people, forced to stay at the place where they did not 
want to stay. At a stop halfway through their journey. 
People having no control over the length of this break 
and wearing out the walls around them with their 



migrants? Highly unlikely. Could the visual  
environment of those flats differ drastically?  
Probably not that much.

be covered, hidden, decorated with something else. 
And it’d better be something old, exotic, or at least 
distant. Something not from here—as if this not 
from here is going add some extra value to things. 
Or as if you would rather prefer to be not here. At 
some other place. A better one. 

And those were all too easy to find—it would suffice  
to apply sorting by price to the classified online 
advertisements. A fantastic deal in the centre but 
infested with cockroaches. A vinyl print on a toilet 
seat cover: red sunset on the ocean shore. Colour-
ful wallpapers adorned with huge flowers. Could we 
have stayed at the same places as did the Somali  

Everywhere you look there are at least three dis-
tinct visual patterns. Thick ornaments over intense 
textures. Covered in mould Egyptian pharaohs on a 
shower curtain in the bathroom. Eiffel towers on bed 
covers. Photo wallpapers with Manhattan skyline. 
Baroque cherubs on an old kitchen towel. It looks 
like every square centimetre of the surface had to All the illustrations here were taken from online 

advertisements of short term rental flats in Vinnytsia.



поглядами стіни, що їх оточують. Які, скоріше за 
все, мусили проводити більшість часу всередині —  
в якомусь найманому, не своєму, нічиєму житлі, 
найдешевшому з можливих. 

Ну і ще тут були стіни найманих квартир, які 
ми розглядали в перервах між своїми марними 
пошуками. Можливо, так само, як розглядали 
їх ці люди, змушені перебувати не там, де їм би 
хотілося. Які тимчасово зупинилися на півдорозі 
до мети своєї подорожі. Які не мають впливу на те, 
наскільки затягнеться ця тимчасовість, і затирають 

собаки і старі трамваї, — було, в принципі, усе,  
що буває влітку в українському місті, але жодного 
сліду по сомалійцях не було. Або принаймні ми його 
не знаходили. Ми тинялися містом і думали про те, 
що з того, що бачимо перед собою ми зараз, могли 
бачити вони. І що вони могли про це все думати.

Ми тинялися гарячим літнім містом, переїздили  
з однієї орендованої подобово квартири до іншої,  
і нічого не знаходили. Тут був зруйнований 
католицький цвинтар і був макдональдс, була  
річка, був фонтан і туристичні паровозики, які 
світяться в темряві, був парк атракціонів, були  
музеї, церкви, кав’ярні, були кумедні ліниві волохаті 

Влітку 2019-го року ми поїхали до 

Вінниці. Ми шукали у місті якогось сліду 

присутності сомалійських мігрантів — 

згадки у документах, вернакулярних 

топонімах, пам’яті містян. Хоч чогось.  

Ну тобто мала ж така кількість людей, 

яка перебувала у місті так довго, щось 

по собі залишити.



з Сомалі? Малоймовірно. Чи візуальне середовище 
цих квартир могло радикально різнитися? Теж 
навряд чи.

сховати, прикрасити чимось ще. Бажано чимось 
старовинним, екзотичним, або принаймні далеким. 
Чимось не звідси — так, ніби це не звідси додає 
додаткову вартість тому, що є тут. Або ніби ти 
насправді хочеш бути не тут. В якомусь іншому 
місці. Кращому.

Його-то, на відміну від них, знайти було дуже 
легко — варто було лише відсортувати за ціною 
відповідну категорію оголошень на OLX. Хороший 
варіант у центрі, щоправда з тарганами. На кришці 
унітазу надрук: в океан сідає велике червоне сонце. 
Кольорові шпалери з великими квітами. Чи могли  
ми зупинятися в тих самих квартирах, що й мігранти 

Куди не подивишся, бачиш щонайменше три різних 
візуальних паттерни. Під орнаментом текстура. 
Фараони на шторці у ванній, поїдені пліснявою. 
Ейфелева вежа на ліжку. Фотошпалери з видами 
Мангеттену. Барочні янголятка на запраному 
кухонному рушнику. Все виглядає так, ніби кожен 
сантиметр поверхні обов’язково треба закрити, Всі наведені зображення походять з оголошень 

про короткострокову оренду житла в Вінниці.



…the devel-
opment of a 
theology of 
hope and an 
ecclesiology 
of commun-
ion, together 
with a recog-
nition of the 
greatness of 
divine mer-
cy, challenge 
an unduly re-
strictive view 
of salvation.

Descent into Limbo, engraving, c. 1475/1480
Workshop of Andrea Mantegna (or Attributed to Zoan Andrea)

from “The Hope of Salvation for Infants Who Die without Being Baptized.” document
examining the theological arguments connected with the theory of the Limbo of Infants

released by the International Theological Commission of the Roman Catholic Church
on 20 April 2007.



…розвиток 
теології надії  
та еклезіоло- 
гії причастя, 
разом із ви-
знанням ве- 
личі божест-
веного мило-
сердя, оспо-
рюють цей 
неналежно 
обмежуваль-
ний погляд  
на порятунок.
з документу “Надія на спасіння для дітей, що померли без хрещення”,
який досліджує теологічні аргументи, пов’язані з теорією про лімб дітей, 
опублікований Міжнародною теологічною комісією Римської католицької церкви
20 квітня 2007 року.

Descent into Limbo, engraving, c. 1475/1480
Workshop of Andrea Mantegna (or Attributed to Zoan Andrea)

Enhanced with popular colours of marble self-adhesive film available 
in Ukrainian home improvement stores, 2020
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Vinnytsia Limbo #1, photographic print, 150 x 160 cm, 2019
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Vinnytsia Limbo #3, photographic print, 30 x 30 cm, 2019



Vinnytsia Limbo #10, photographic print, 100 x 70 cm, 2019



Vinnytsia Limbo #5, photographic print, 30 x 30 cm, 2019



Vinnytsia Limbo #6, photographic print, 30 x 30 cm, 2019



Vinnytsia Limbo #11, photographic print, 20 x 30 cm, 2019
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Vinnytsia Limbo #12, photographic print, 120 x 120 cm, 2019
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DIY Limbo study #1, paper, ink, 70 x 100 cm, 2020



DIY Limbo study #2, paper, ink, 70 x 100 cm, 2020



DIY Limbo study #3, paper, ink, 70 x 100 cm, 2020



Diy Limbo kits
A DIY Limbo kit consisting of a patterned wall paint roller 

and paint allows you to recreate limbo patterns on your 

walls if you find yourself in lack of wallpapers to stare at 

relentlessly. 

Diy набори для  відтворення лімбу
Набори для відтворення лімбу в домашніх умовах складаються 

з валика для фарбування стін  з нанесеним рельєфним 

зображенням та фарб різних кольорів. Такий набір 

може придатися в ситуації, коли у вас немає можливості 

обсесивно розглядати шпалери (наприклад, через те,  

що у вас на стінах немає шпалер).

DIY Limbo Kit #1, vintage German wall paint rollers, ink, 17 x 20 cm, 2020



After all, 
what do we actually know 
about somalia and somalis?

Screenshot of a listing posted to eBay  
by a Chinese company specializing 
in producing themed oil paintings.

Скріншот eBay сторінки одного з продуктів  
китайської компанії, що спеціалізується 
на виробництві різноманітних  
тематичних картин.

Would we notice a real person 

between a colonial orientalist  

stereotype and a media-forged  

speculative image?

Але що ми насправді 
знаємо про Сомалі  
та сомалійців?
Чи здатні ми взагалі побачити живу людину 

між колоніяльним орієнталізованим 

стереотипом та спекулятивним образом  

з мас медіа?



  

Мене звати С. Я з Сомалі. Я живу в Німеччині  

зараз. Я був в Вінниці в 2011 році. Я був в Вінниці  

в Україні. 

Я багато чого пам’ятаю. Я провів в Україні один рік і  

три місяці. Це п’ятнадцять місяців. Я приїхав у 2011-му, у 

 травні. Було сонячно. Розумієш, якщо ти з Африки… Коли 

 я приїхав, я нічого не знав про Європу. Коли я приїхав до  

Вінниці, я побачив багато речей. Коли бачиш великі  

супермаркети, великі магазини, парки…  

Вокзал, центр… залізниця,  

метро, яке  

в них там  

є… 

Vinnytsia Limbo, untitled video, duration 08:29, 2019

 

My name is S. I am from Somalia. I live in Germany  

now. I was in Vinnytsia in 2011. I was in Vinnytsia,  

Ukraine. 

I remember lot of things. I stayed in Ukraine one year  

and three months. It’s fifteen months. I came 2011, May.  

It was sunny. You know, when you are from Africa… When  

I came, I don’t know about Europe. When I came to  

Vinnytsia, I saw a lot of things. When you see the big  

supermarkets, the big shops, the parks… You  

know, the central station is, the  

centrum… the railway,  

the metro they  

use… 



звертатися по-різному. Коли ти вітаєшся 

з людьми, ти вітаєшся по-різному. Коли ти 

хочеш сказати «здрастуйте» або «привіт» 

молодшим людям, ти кажеш це інакше. 

По-різному проявляєш повагу. Це те, чому 

я навчився у Вінниці. Це дуже мило. Це 

по-іншому. До всіх людей ти звертаєшся 

по-різному, до молодших людей ти 

звертаєшся інакше. Це добре. Це те, що 

мені сподобалося в Україні.

Місто чисте. Коли ми приїхали, туди 

приїхало багато людей, вони не знають 

Я пам’ятаю багато чого. Приємних людей 

з Вінниці, милих людей, привітних людей. 

Оце я пам’ятаю.

Вінниця — велике місто. Коли я приїхав 

до Вінниці у травні 2011-го, я одразу 

полюбив це місто. Як люди поспішають, 

як працюють потяги, як їздять автобуси. 

Вулиці, люди, які посміхаються. Це 

хороше місто, приємне місто, от що я 

можу сказати. Деякі люди… Те, що мені 

сподобалося про це місто, це те, що до 

молодих людей і до старших ти мусиш 

В Вінниці немає метро, є лише супермаркет, який 
називається “METRO”.

You know, I remember lot of things. The nice 

people in Vinnytsia, the lovely people, the 

welcoming people. That is what I remember. 

Vinnytsia is a big city. When I came 

to Vinnytsia in May 2011, you know, 

immediately I love it. How the people rush, 

how the train is work, how the buses, you 

know. How is the street, how the people, 

they smile. It is the good city, the nice city, 

what can I say. Some people… You know, 

what I like in the city, the young people and 

the old people you respect different. You 

know, when you want to greet the people, 

you greet another way. When you want to 

say “hello” or “hi” to the young people, 

you know, you say another way. The way of 

respect, you know. That’s what I’ve learned 

from Vinnytsia. You know, it’s very nice. 

It’s different. All the people you respect 

another way, the young people you respect 

another way. That’s nice. That’s what I liked 

in Ukraine. 

The city is clean. You know, when we came, 

there came a lot of people, they don’t know 

the law, they don’t know the environment of 

Vinnytsia… Some people, they eat and they 

throw on the street, and some Vinnytsia 

people, Ukrainian people, they come to 

and they tell you, they say, don’t throw here 

the garbage, you have to put there, please. 

Don’t do again, they say to you, like this, 

don’t do it again! And you say, OK, I have to 

go. That’s what I like. The way they care of 

their city. It’s nice. 

In summer, it’s nice. All the people, they 

came outside, they have a nice clothes, 

they smile, all people are beautiful, they 

are very happy, they come outside, they go 

to the park. Everywhere in the city is busy. 

Everywhere outside, river, park, everywhere 

you go. They have a nice hair, nice clothes, 

all the people, they are enjoying, some are 

eating, some are drinking, you know, they 

go outside. 

In the winter! There is what I don’t like in 

Vinnytsia. Or in Ukraine. You know, the 

people, they have big jackets, hats, scarfs, 

gloves, they don’t have a time, just you 

can’t… You stay only one minute or two 

There is no metro service in Vinnytsia,  
only a supermarket called “METRO”.



законів, вони не знають середовища 

в Вінниці… Деякі люди, вони їдять і 

викидають на вулицю, і тоді якісь вінницькі 

мешканці, українські люди, вони підходять 

і кажуть тобі, вони говорять, не викидай 

тут сміття, ти маєш викинути його от туди, 

будь ласка. Не роби так більше, вони тобі 

кажуть, не роби так знову. І ти кажеш, 

добре, мені треба йти. Це те, що мені 

подобається. Те, як вони піклуються про 

своє місто. Це добре.

Влітку дуже приємно. Всі люди виходять 

назовні, гарно одягаються, усміхаються, 

всі люди дуже красиві, вони щасливі, 

виходять на вулицю, йдуть до парку. Всюди 

в місті багато людей. Всюди на вулиці, на 

річку, до парку, ти всюди можеш піти. В 

них гарні зачіски, гарний одяг, всі люди, 

вони отримують задоволення, хтось їсть, 

хтось п’є, вони виходять на вулицю.

Взимку! Це те, що мені у Вінниці не 

сподобалося. Або в Україні. Люди 

одягають величезні куртки, шапки, шарфи, 

рукавички, немає часу, ти просто не 

можеш… Ти залишаєшся назовні лише 

хвилину або дві. Якщо ти хочеш щось 

купити, ти купуєш швидко. Якщо ти хочеш 

сісти в автобус, ти робиш це швидко… 

Дуже холодно, ти не можеш говорити, 

люди поспішають. Взимку тут погано. 

Але влітку мені подобається, це дуже 

приємно. Ти можеш лишатися на вулиці 

до ночі, без проблем. Ти можеш їсти в 

ресторанах, сидіти назовні, ти можеш  

піти куди захочеш.  

Що ще мені не подобається… люди, вони 

різні. Різні культури, різні традиції. Вночі, 

о восьмій годині ночі, я був на вулиці, і 

я співав, отак [насвистує], а хтось, вони 

подумали щось інше, але я співав, отак 

[насвистує], і вони говорять мені, ні, це 

ніч, не роби цього. І я сказав, о, а що це 

означає, і вони щось мені сказали, але 

зараз я вже не пам’ятаю. І ще що мені не 

подобається у Вінниці, це поліцейський 

відділок, коли вони ловлять тебе і щось 

питають, або коли вони забирають тебе у 

відділок, ну і я знав, що вони не говорять 

minutes. You want to buy something, you 

buy quick and you go home. You want to 

take a bus, you take quick a bus… You know, 

it’s very cold, you can’t say, the people are 

rushing, you know.  In the winter that’s not 

good. But I like in the summer, it’s very very 

nice. You like to stay outside until the night, 

it’s no problem. You can eat in restaurants, 

sit outside, you can go everywhere you 

want.  

What I don’t like is… you know, the people, 

they are different. Different culture, different 

tradition. In the night, eight o’clock in the 

night, I was in the street, and I sing, like this 

[whistles], someone, they think different 

things, but you know, I’m singing, just like 

this [whistles], and they say to me, no, it is 

a night, don’t do this like this. And I said, 

oh, what does it mean, and they tell me 

something, but I don’t remember now. You 

know, and what I don’t like in Vinnytsia is 

the police station, when they catch you 

Dark rye bread (“chleb chorny“).
photo by Geoff Lane (Glane23), licensed under CC BY-SA 3.0



 
Для цієї публікації ми прийняли рішення 
приховати ім’я та зображення інтервйованого.

англійською, а я не говорю російською. Ти 

не розумієш, вони кличуть перекладача, 

вони кличуть perevodchika, але в них 

немає часу, вони не дають його тобі 

швидко, вони не роблять цього швидко, 

ти маєш лишатися там шість годин, сім 

годин…

Про їжу… у Вінниці мені сподобалося 

багато різної їжі. Наприклад, паста Мівіна, 

маленька смачна паста, або хліб, чорний 

хліб, вони говорять в Україні chleb chorny 

або chorny chleb, це мені подобалося. Я 

їв щоранку. Рік і три місяці я їв, коли я був 

у Вінниці. В них є гарний МакДональдс. 

Коли я був у Вінниці, я жив поруч з 

МакДональдсом, я їв у МакДональдсі. Це 

смачно, смачна курятина, смачний хліб, 

смачна Мівіна. Це те, чого я навчився у 

Вінниці: ця маленька паста, ти береш її 

і кладеш у гарячу воду, і десять хвилин, 

шість хвилин, п’ять хвилин, і ти можеш їсти. 

Це дуже смачно, це мені подобається. Там 

є багато речей… 

І ще, в Україні, у Вінниці дуже дешево. 

Життя дуже дуже приємне, місто. І там 

дешево. Можна їсти, можна пити, можна 

спати. Можна робити що завгодно. Це 

дуже дешево, я маю на увазі. Так, це дуже, 

дуже гарне місто.         

and they ask you something or when they 

take you to the police station, and I knew, 

they don’t speak English, and I don’t speak 

Russian. You don’t understand, they call 

translator, they call perevodchik, they don’t 

have a time, they don’t give you quickly, 

they don’t do it quick, you have to stay six 

hours, seven hours…

About food… I have a lot of food I liked in 

Vinnytsia. For example, pasta Mivina, nice 

small pasta, or bread, black bread, they say 

in Ukraine chleb chorny, or chorny chleb, 

that’s what I liked. I ate every morning. One 

year and three months I ate it when I was 

in Vinnytsia. They have a nice McDonald’s. 

When I was in Vinnytsia, I lived near 

McDonald’s, I ate McDonald’s. It’s nice, 

nice chicken, nice bread, nice Mivina. You 

have everything. That’s what I’ve learned in 

Vinnytsia: this small pasta, you take it and 

put in hot water, and in ten minutes, six 

minutes, five minutes you can eat. That’s 

very nice, I like it. They have a lot of things. 

Another thing in Ukraine, in Vinnytsia, it’s 

cheap. Life is a very very nice, city. And 

it’s cheap. You can eat every time. You can 

drink, you can sleep. You can do everything. 

It’s very cheap, that’s what I mean. Yes, it’s 

nice, nice city.                              

For the purpose of this publication, we chose 
to conceal the name and the portrait  
of the interviewed person.

“Mivina“ — a popular Ukrainian brand of cheap instant Vietnamese-style noodles.
photo by Tetiana Kabakova



Portrait of an unidentified Somali man against a painted studio backdrop.
“Foto Splendor“ Delmastro & Pagliucca, Mogadiscio (presently Mogadishu, Somalia), n/d

Портрет сомалійця (непідписаний) на тлі намальованної студійної декорації.
студія “Foto Splendor“ Delmastro & Pagliucca, Моґадішо, Сомалі, без дати



Доброго дня. Скажіть, ви працювали в СБУ  
в 2000-х роках, правильно?

— Здравствуйте. Да, начиная  
с 2009 года я работал в СБУ.

А в якому місті?

— Конкретно в городе?
Да.

— Это был город Винница.
Скажіть, ви знаєте, що через Вінницю саме в ці роки 
пролягав маршрут трафіку мігрантів з Сомалі до 
Євросоюзу?

— Я о таком не слышал.
Але ж от є в нас дослідження, що там щонайменше 
пару десятків тисяч людей цим маршрутом 
потрапили через кордон на Закарпатті до Угорщини  
і згодом до Німеччини. Невже про це ніхто не знав?

— Ну скорее всего, что 
если об этом знали, то на 
Закарпатье. Мне об этом 
ничего не известно.

Але ж вони всі туди через Вінницю потрапляли, вони 
там в цій Вінниці жили по кілька місяців щонайменше, 
перед тим як кордон перетнути на Закарпатті.

— И что из этого?
Ну СБУ ж мала про це хоча б щось знати, це ж не 
то що там один хтось випадково заїхав, це досить 
великий канал трафіку, який протягом років існував.

— Ну они же легально 
в Украину попадали?

Ну з того, що нам відомо, то да, легально.

— Ну так а конкретно тогда, что 
вы от меня хотите узнать?

Hello. You were working at SSU in the 2000s, right?

— Hi. yes, i was working at 
ssU since 2009.

In which city?

— Which city?
Yes.

— in Vinnytsia.
Tell me, do you know that roughly during these 

years Vinnytsia was an important stop on the 
migrant traffic route from Somalia to the EU?

— never heard of such thing.
But we have found research that says that at least 

a couple of tens of thousand people had taken this 
route to get through the border at Transcarpatia to 

Hungary and then to Germany. And nobody knew 
about this?

— if someone knew 
about it then it was 

probably someone from 
transcarpatia. i know 

nothing about this.
But all these people got there via Vinnytsia and 

they stayed in Vinnytsia for several months at least 
before crossing the border in Transcarpatia.

— so what?
Well, SSU had know at least something about 

this, it’s not like one person came to this city by 
accident, it was a big traffic channel that existed  

for years.

— Did they enter Ukraine 
legally?

From what we know, yes, legally.



Хочемо запитати, чи вінницька СБУ була в курсі 
цього — це ж вони не на фонтан їхали дивитися,  
в Вінниці жили коордінатори цього руху, які 
займалися їх переправленням через кордон з ЄС — 
і це вже якраз було нелегально, невже СБУ цим не 
зацікавилася ніколи?

— Ну я конкретно этим — 
вопросом не интересовался. 
Меня это не интересовало, 
у меня были другие 
полномочия, другая работа.

А от люди, які цей рух досліджують, кажуть, що 
скоріше за все СБУ не просто про цей канал знала,  
а ще й певною мірою його покривала. Може ви  
через це про це не хочете говорити нічого?

— Не, ну это вообще какая-то 
полная ерунда.

Тобто ви все заперечуєте і ніяких сомалійців  
в Вінниці ніколи не було?

— Нет, возможно и были — это 
могли быть студенты, могли 
к родственникам приезжать, 
на экскурсии.

Але саме нелегальних мігрантів до ЄС не було?

— Мне об этом ничего не 
известно. Это нереально.

Добре, дякую, що взагалі погодилися з нами про це 
поговорити.

— До побачення, спасибо. 
(сміється)

Vinnytsia Limbo, untitled video, duration 02:19, 2019

— then what do you want to 
know from me?

We were hoping to ask whether SSU in Vinnytsia 
knew about this. I mean, they did not come to see 
the fountain — Vinnytsia was the HQ of the people 
facilitating the border crossings to the EU and this 

part was  illegal — how come SSU never became 
interested in this?

— i was never interested in 
this, it was never my area of 
interest. i had other duties, 

other work.
And people who research this movement say that it 
is most likely SSU not only knew about this channel 

but also, in a way, was protecting it. Maybe this is 
the reason why you don’t want to speak about it?

— this is total bullshit.
So you deny everything and say there were no 

Somalis in Vinnytsia ever?

— there might have been 
some — maybe students 

or people visiting their 
relatives, tourists.

But there were no irregular migrants to the EU?

— i know nothing about it.  
this is… unreal.

OK, in any case, thank you that you agreed  
to talk to us.

— Goodbuy, thank you. 
(laughs)
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