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Democracy in Ukraine has always  
been a part of Ukrainian DNA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Switzerland to Ukraine Mr. Guillaume Scheurer on his 
biennial work at the embassy, on pressing issues, on the 
experience of Polish-Swiss relations, ways to improve 
the political image and investment attractiveness, 
Ukrainian and Swiss values, picturesque Ukrainian cities, 
its people and changes that are already happening. 
Exclusively for LDaily.

Демократія в Україні завжди була 
частиною українського ДНК

Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в 
Україні пан Гійом Шойрер про дворічну роботу в 
посольстві, про нагальні проблеми, про досвід поль-
сько-швейцарських відносин, шляхи вдосконалення 
політичного іміджу та інвестиційної привабливості, 
українські та швейцарські цінності, мальовничі міста 
України, її народ та зміни, що вже відбуваються. Екс-
клюзивно для LDaily.

Is there a consistent algorithm for Ambassadors? To come 
to the country, to establish relations with the government, 
to communicate with business and the public, to 
thoroughly understand the history and begin to work on 
change. The theory is simple, but in practice everything is 
much more complicated. Each country is unique, has its 
own historical past, its own cultural code and the way of 
development. Mr. Guillaume Scheurer has been working 
in Ukraine for two years now. He is delighted with 
talented and sincere Ukrainian people, picturesque cities 
and nature, original traditions. And the main thing — from 
the courageous decision of the Ukrainian people to step 
on the thorny path of change. Mr Scheurer frankly says 
that this way is just the beginning — much has already 
been done and more needs to be done. It is impossible 
in a few years to throw everything old and build a new 
one. It is impossible to briefly depict the experience of 
another country, as if under a checkerboard. This is a 
lengthy and complicated process, and the main mission 
of the Swiss Embassy and Guillaume Scheurer, as its 

Чи існує сталий алгоритм дій у послів? Приїхати в 
країну, налагодити відносини з урядом, поспілкувати-
ся з бізнесом та громадськістю, ретельно розібрати-
ся в історії та почати працювати над змінами. У тео-
рії просто, але на практиці все набагато складніше. 
Кожна країна унікальна, має своє історичне минуле, 
власний культурний код та шлях розвитку. Пан Гійом 
Шойрер працює в Україні вже два роки. Він в захваті 
від талановитих та щирих українських людей, мальов-
ничих міст і природи, самобутніх традицій. А головне 
— від мужнього рішення українського народу ступити 
на тернистий шлях змін. Пан Шойрер відверто каже, 
що цей шлях тільки-но починається — вже багато 
зроблено та ще більше треба зробити. Неможливо за 
кілька років викинути все старе і збудувати нове. Не-
можливо хутко змалювати досвід іншої країни, немов  
під копірку. Це тривалий і складний процес, і голов-
ною місією Посольства Швейцарії та Гійома Шойре-
ра, як його керівника, є стати дружнім радником та 
провідником у новому українському курсі змін.
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  Пане Посол, Ви приїхали до України у 2015 році. 
Якою для Вас була Україна тоді і якою є зараз? Що 
змінилося, а що залишилося незмінним?

Г. Шойрер: Нажаль, з того часу кілька прикрих ре-
чей залишилися незмінними — Крим досі окупова-
ний, війна на Донбасі продовжує забирати життя 
як військових, так і цивільних. Через війну півтора 
мільйони людей втратили свої домівки та вимушено 
переїхали на підконтрольну територію. Але якщо ми 
подивимось на Україну з іншого ракурсу, то побачимо 
багато позитивних змін. Це, у першу чергу, економіч-
не відновлення та макрофінансова стабільність. Бага-
то реформ було запущено. Багато законів ухвалено. 
Наприклад, нещодавній Закон про медичну реформу. 
І, звичайно ж, значною подією стало запровадження 
безвізового режиму з країнами Шенгенської зони, 
зокрема, зі Швейцарією. Ці покращення відбулися 
завдяки уряду, Верховній Раді та українському наро-
дові, який погодився пройти через складнощі заради 
благополуччя нового покоління.

  Якою Ви представляєте Україну міжнародній 
спільноті?

Г. Шойрер: З одного боку, я говорю про те, що це 
країна, яка повинна пройти через низку реформ. Досі 
залишається багато проблемних моментів, напри-
клад, корупція. З іншого боку я відмічаю, що ця країна 
відкрита до позитивних змін і вже робить перші впев-
нені і правильні кроки.

Швейцарія, зі свого боку, інвестує в цю країну, нала-
годжує імпорт та експорт. Я би назвав Україну «новою 
Польщею», тому що на початку 90-х Швейцарію та 
Польщу пов’язували аналогічні відносини.

  Яку картинку особисто Ви уявляєте, коли думає-
те про Україну? Це поля, промисловість чи, можливо, 
щось інше?

Г. Шойрер: Ваша країна дуже різноманітна. Проте 
перше, що приходить на думку — це величезні сільс-
когосподарські угіддя. Справжніми перлинами сяють 
українські міста. Я чимало подорожував країною, ок-

Україна — це надзвичайний потенціал, 
це добрі, працьовиті, освічені люди. Це  
країна справжніх цінностей, які дуже 

важливі для бізнесу.

leader, is to become a friendly adviser and guide in the 
new Ukrainian course of change.

  Mr. Ambassador, you arrived in Ukraine in 2015. 
How was Ukraine when and now? What has changed, 
and what remains unchanged?

G. Scheurer: Unfortunately, since then some of the 
annoying things have remained unchanged — the 
Crimea is still occupied, the war in the Donbass continue 
to take lives of both military and civilian. As a result, one 
and a half million people lost their homes and forcedly 
moved to a controlled area. But if we look at Ukraine from 
another perspective, we will see a lot of positive changes. 
This is, first of all, economic recovery and macrofinancial 
stability. Many reforms have been launched. Many laws 
passed. For example, the recent Law on Medical Reform. 
And, of course, a significant event was the introduction 
of a visa-free regime with the countries of the Schengen 
zone, in particular, with Switzerland. These improvements 
were due to the government, the Verkhovna Rada and 
the Ukrainian people, who agreed to go through the 
difficulties for the well-being of the new generation.

  How do you present Ukraine to the international 
community?

G. Scheurer:  On the one hand, I say that this is a country 
that has to go through a series of reforms. There are still a 
lot of problem areas, for example, corruption. On the other 
hand, I note that this country is open to positive changes 
and already makes the first sure and correct steps.

For its part, Switzerland is investing in this country, 
establishing imports and exports. I would call Ukraine “a 
new Poland”, because in the early 90’s, Switzerland and 
Poland were associated with similar relations.

  What picture do you personally imagine when you 
think about Ukraine? Do you see fields, industry or 
perhaps something else?

G. Scheurer: Your country is various. However, the first 
thing that comes to my mind — this is a huge agricultural 
land. True pearls are shining Ukrainian cities. I toured 

Ukraine is an extraordinary potential, it’s 
kind, hardworking, educated people. This 
is a country of real values that are very 
important to business.
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рім Києва, відвідав Львів, Одесу, Чернівці та Харків. 
Як істиний швейцарець, я закохався у гірські просто-
ри Західної України, цей регіон близький моєму сер-
цю. Ви, насправді, дуже багаті. А головне, ви навчи-
лися поєднувати вірність традиціям та відкритість до 
всього світу.

 Чи є відмінності між тим, як Ви представляєте 
Швейцарію в Україні та у Сполучених Штатах?

Г. Шойрер: Ми однаково презентуємо Швейцарію в 
різних країнах, для цього є певний спільний підхід. 
Перш за все, треба поставити Швейцарію на мапу 
тієї країни, в яку ми приїхали. Одним з головних мето-
дів подібної інтеграції — є налагодження політичних, 
культурних, суспільних відносин з країною. В цьому 
плані працювати з США ї було трошки легше, адже на 
території Сполучених Штатів проживає дуже багато 
людей швейцарського походження, ними засновано 
близько 100 міст по всій країні. В  той же час, в Укра-
їні швейцарців не так багато, на сьогоднішній день їх 
близько 250 осіб. В Україні є два поселення, заснова-
них моїми співвітчизниками — Цюріхталь в Криму та 
Шабо в Одеській області.

 Чи можна зробити висновок, що на посаді Посла 
Швейцарії в Україні Ви виконуєте нові для себе функції?

Г. Шойрер: Однозначно відповісти складно, проте 
скоріше «ні», ніж «так». У кожній країні ми намагаємо-
ся промотувати двосторонні відносини. Безперечно, 
змінюються обставини, в яких ми працюємо, але дос-
від допомагає нам пристосовуватися до різних умов. 
Нам подобається, що в Україні зв’язок з людьми, ме-
діа, урядом є доступнішим, ніж у Сполучених Штатах. 
Співпраця з українськими посадовцями є дуже плід-
ною, простою та прозорою. Я вдячний за чуйність, це 
дуже допомагає в роботі.

  Щоб Ви порадили українському політикуму? Які 
зміни допоможуть зробити нашу країну максимально 
привабливою в очах інвесторів?

Г. Шойрер: Головним елементом інвестиційної прива-
бливості України повинно стати верховенство права. 
Коли судова система налагодиться, корупція, від-
сутність якої є другою обов’язковою складовою для 
іноземних бізнесменів, автоматично буде знищена. 
Також хочу зазначити щодо політичної культури в 
Україні. Вам слід навчитися слухати один одного та 
досягати компромісу.

quite a lot through the country, except Kyiv, I visited Lviv, 
Odessa, Chernivtsi, Kharkiv. As a true Swiss, I fell in love 
with the mountainous areas of western Ukraine, this 
region is close to my heart. You are, in fact, very rich. And 
most importantly, you have learned to combine loyalty to 
traditions and openness to the whole world.

 Is there any difference between representing 
Switzerland in Ukraine and in the United States?

G. Scheurer: We equally present Switzerland in different 
countries, for this there is a certain common approach. 
First of all, you need to put Switzerland on the map 
of the country in which you arrive. One of the main 
methods of such integration is the establishment of 
political, cultural, and public relations with the country. 
In this regard, it was a little easier to work with the USA, 
because in the United States there are many people of 
Swiss descent, they have founded about 100 cities in 
the country. At the same time, there are not many Swiss 
people in Ukraine, for today they are about 250 persons. 
In Ukraine, there are two settlements founded by my 
compatriots — Zurichtal in Crimea and Shabo in the 
Odessa region.

  Can we conclude that you have new functions as an 
ambassador to Ukraine?

G. Scheurer: It is definitely difficult to answer, but rather 
“no” than “yes”. In each country, we are trying to promote 
bilateral relations. Undoubtedly, the circumstances in 
which we work are changing, but experience helps us 
to adapt to different conditions. We like the fact that 
in Ukraine communication with people, the media, and 
the government is more accessible than in the United 
States. Cooperation with Ukrainian officials is very 
fruitful, simple and transparent. I am grateful for the 
responsiveness; it is very helpful in our work.

  What could be your advice to Ukrainian politicians 
regarding changes that should be implemented to make 
our country more attractive to investors? 

G. Scheurer: The rule of law should be the main element 
of the investment attractiveness of Ukraine. When the 
judicial system is established, corruption, the absence 
of which is the second mandatory component for 
foreign businessmen, will automatically be destroyed. 
I also want to point out the political culture in Ukraine. 
You should learn to listen to each other and make 
compromises.
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 Як Ви вважаєте, чи сформовані в Україні націо-
нальні цінності? Якщо так, то чи співпадають вони зі 
швейцарськими?

Г. Шойрер: Гадаю, процес формування цінностей 
зараз у роботі. Україна знаходиться на переломно-
му етапі, коли нові цінності витісняють старі, віджи-
ті, хибні. Провідні цінності, такі як відповідальність, 
родина, демократія та інші, безумовно, співпадають 
в Україні та Швейцарії. Я би сказав більше — вони є 
загальноєвропейськими.

  Пане Посол, Ви працюєте в Україні вже два 
роки. Чи покращуєтьсяімідж України у міжнародній 
спільноті?

Г. Шойрер: У цілому — так. Імідж України покращуєть-
ся, проте доволі повільно і причиною цьому є війна. Ро-
зумієте, образ країни на міжнародному рівні формують 
масмедіа, а у топ-новини, як правило, потрапляє більше 
резонансної негативної інформації. Нещодавно світова 
спільнота знов заговорила про Україну через демон-
страції у Києві. Ця гучна подія створила враження, що 
у вас є політична нестабільність, і ніхто не згадав про 
реформи та покращення. Тому першочерговим завдан-
ням посольств та українських медіа є підтримка балан-
су між негативними та позитивними подіями в країні, 
працюючи таким чином на добрий імідж держави.

Загалом зміна політичного іміджу — процес не швид-
кий. Я можу порівняти Україну з великим човном, 
який зібрався змінити курс. Навкруги шторм, його 
б’ють величезні хвилі, корма повертається повільно, 
з гучним скреготом, але моряки щосили налягають 
на весла, і човен обов’язково попливе в іншому на-
прямку… Процес вже почався!

  Do you think that national values have been formed 
in Ukraine? If so, do they match with the Swiss ones?

G. Scheurer: I think the process of forming values 
is now in work. Ukraine is at a turning point when 
new values are pushing out old, outdated and false 
ones. Leading values such as responsibility, family, 
democracy, and others, of course, coincide in Ukraine 
and Switzerland. I would say more — they are pan-
European.

  Mr. Ambassador, you have been working in Ukraine 
for two years now. Has the image of Ukraine improved 
among the international community?

G. Scheurer: In general, yes. The image of Ukraine is 
improving, but rather slowly and the reason for this is 
war. You understand, the image of the country at the 
international level forms mass media, and in the top 
news negative information gets more resonant, as a rule. 
The world community has recently spoken about Ukraine 
through demonstrations in Kyiv. This loud event created 
the impression that you have political instability, and 
nobody mentioned reforms and improvement. Therefore, 
the priority task of embassies and Ukrainian media is 
to maintain a balance between negative and positive 
developments in the country, thus working towards a 
good image of the state.

In general, changing the political image — is not the 
fast process. I can compare Ukraine with a big boat, 
which is going to change the course. Around the storm, 
huge waves hit him, the aft returns slowly, with a loud 
crunch, but the sailors are full of paddles, and the boat 
necessarily floats in the other direction... The process 
has already begun!

Слово «компроміс» не є поганим. Воно, 
скоріше, носить позитивну конотацію і 
пов’язане з інтеграцією думок та правил 
у реальність. Рідко у публічному та при-
ватному житті ваша думка домінує. 
Ми змушені  завжди шукати компроміс. 

Потім це перетворюється на звичку.

The word “compromise” is not bad. It, 
rather, has a positive connotation and is 
connected with the integration of thoughts 
and rules into reality. Rarely in public and 
private life is your mind dominant. We are 
compelled to always seek a compromise. 
Then it becomes a habit.


