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2 Biд редакцiї/ З книги С. Павличко «Фемінізм»

АНОВНІ ЧИТАЧІ!

В 2007 р. журналу «Я» виповнилося 5 років. 

Багато змін відбулося за цей час як в Україні, так і в організації

«Крона», яка є автором та створювачем цього видання, що існує 

з 2003 р. завдяки фінансуванню з декількох джерел.

«Я» — це єдине друковане періодичне некомерційне видання в

Україні з ґендерної просвіти, вісник міжнародного та соціального

партнерства.

У 2007 р. за фінансової підтримки Фонду імені Генріха Бьолля

(Німеччина, представництво у Польщі), Фонду сприяння демократії

Посольства США в Україні та Управління праці та соціального захисту

населення Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

здійснено 4 випуски «Я» накладом 1500 примірників кожне число.

Теми випусків «Я» — 2007:
«Рівні права та рівні можливості жінок і чоловіків»;

«Взаємодія в вирішенні ґендерних проблем»;

«Ґендерне насильство»;

«Кращі практики вирішення ґендерних проблем».

Додатково побачили світ два спеціальних випуски часопису «Я»:

• «Рівні права та рівні можливості жінок і чоловіків» — для

міжнародного круглого столу «Актуальні проблеми ґендерної політики

в Україні та Білорусі» в партнерстві та за фінансової підтримки Фонду

імені Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та

Білорусі);

• «Ґендерні аспекти євроатлантичної інтеграції» для проекту «Жіноча

школа НАТО — школа відповідальної жінки» в партнерстві з Центром

прав людини «Древо життя» за фінансової та інформаційної підтримки

Центру інформації та документації НАТО в Україні та Фонду імені Генріха

Бьолля (Німеччина, представництво у Польщі).

Редакційна колегія запрошує вас здійснити подорож по сторінках

журналу «Я» 2003 —2007. «Я»

Електронні версії журналу «Я» на сайті www.krona.org.ua

Ш

Від редакцiї Фемінізм
И, ЗВИЧАЙНО, МОЖЕМО І ВМІЄМО СЕБЕ ОБДУРЮВАТИ, го�
ворити про якусь особливу роль жінок в українсько�
му суспільстві, мало не про якийсь традиційний ук�

раїнський матріархат, який при ближчому розгляді припи�
сує жінці роль Берегині � своєрідної богині�раби, такої, що
береже домашнє вогнище, поки чоловіки воюють, пиячать
або займаються інтелектуальними справами. Ми можемо
вперто не помічати, що жінки не допущені в нашому
суспільстві до влади, що їх вкрай мало в керівництві рад,
партій, міністерств, установ, наукових і мистецьких інсти�
туцій, що тільки 13 жінок пробилося на 450 парламентських
місць у Верховну Раду України.

Ми можемо повторювати заяложені істини про те, що
жінки завжди були музами, їм поклонялися, їх оспівували і
оспівують далі в цілому і в якихось окремих деталях � очі,
губи, руки, ноги, тіло, душу. Останнє, звичайно, не деталь, а,
як сказав би один відомий український поет, певна транс�
цендентальна божественна субстанція, сутність якої полягає
в тому, щоб любити. Кого — ясно. Звичайно, Чоловіка. А в
цій любові жертовно служити йому. Самостійному інтелек�
туальному життю в цій схемі немає місця, як і рівному парт�
нерству в тій же самій любові. Крім того, всі ми добре
знаємо зворотний реальний бік тієї солодкої адорації жінки,
якою просякла, мов мокрим цукром, наша література, особ�
ливо поезія. У звичайному житті музам  доводиться щоден�
но носити сітки з харчами, щоб прогодувати чоловіка й
дітей, вони швидко товстішають, втрачають в тяжкій праці
красу молодості і рідко коли знаходять час почитати книж�
ку чи погортати свіжі газети.

Суспільство, в якому відсутня рівність чоловіків і жінок,
інакше, як хворим чи недорозвинутим, не назвеш. Патріар�
хат нищівно впливає на ментальність, культуру, спотворює
ії, робить однобокою, неповноцінною, провінційною, хуто�
рянською, нарешті, дидактично�фальшивою. Навіть під ма�
скою оспівування така культура несе в собі глибинні струк�
тури зневаги до жінки, апологію її експлуатації, в тому числі
й насамперед сексуальної.
На відміну від Сімони де Бовуар, у мене немає вагань. Про
жінок в українській історії, суспільстві, культурі, про екзис�
тенцію (як сказала б французька письменниця) української
жінки потрібно писати і говорити якнайбільше. І справа не в
якихось особливих жіночих амбіціях, і не в помсті за неспра�
ведливу зневагу, і не в заклику до жіночого сепаратизму.
Просто інакше � при консервації існуючого стану справ � на�
ша культура ніколи не стане нормальною, європейською чи,
керуючись нейтральним терміном Дмитра Чижевського,
«повною».

З книги С. Павличко «Фемінізм»

М

СОЛОМІЯ ПАВЛИЧКО

блискуча вчена, літературний критик, перекладачка, одна зі

створювачів фемінистичних та ґендерних студій в українському

літературознавстві 90�х років, авторка досліджень і статей з питань

фемінізму

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 3

8 вересня 2005 р. Верховною Радою України був прийнятий
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливос�
тей жінок і чоловіків», який набув чинності 1 січня 2006 року.
Необхідність прийняття окремого закону, який створював би
механізм реалізації принципу ґендерної рівності, був спрямо�
ваний на досягнення паритетного становища жінок і чоловіків
у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
ліквідації дискримінації за ознакою статі, визнавалася і навіть
зараз, після набуття ним чинності, визнається не всіма.
Прибічники прийняття такого нормативно�правового акту
обґрунтовують це тим, що:
1. Жінки складають приблизно 53% населення України. В той
же час доля жінок в загальній кількості підприємців складає
30%. В основному вони зайняті в малому та середньому
бізнесі. У великому бізнесі жінки — рідкість. Становлення
жіночого бізнесу відбувається зазвичай за рахунок ініціативи
жінок, а не як результат дії спеціальних державних програм.
Жіночий бізнес орієнтований, як правило, на роздрібну
торгівлю, медицину, культуру та науку.
2. Серед найманих працівників показником дискримінації є
рівень заробітної плати. В цілому рівень жіночої заробітної
плати складає 2/3 чоловічої. Ґендерна нерівність в оплаті
праці є прямим порушенням принципу рівної оплати за рівну
працю. Майже в усіх галузях народного господарства жінки
займають низькооплачувані посади. На ринку праці просте�
жується ще одна закономірність: чоловіки витісняють жінок з
перспективних добре оплачуваних посад.
3. Недостатня представленість жінок у вищих органах дер�
жавної влади. В органах законодавчої влади жінки становлять
8,5%, серед голів обласних державних адміністpацій лише 3
жінки. Серед загального числа державних службовців перева�
жають жінки — 74,8%. Проте слід звернути увагу на той факт,
що більшість жінок обіймають посади державних службовців
низьких категорій. Так, чисельність жінок�керівників шостої
категорії становить 67,6%, а першої — 6,6%, тоді як чолові�
ків — навпаки. Таким чином, жінки найменше представлені
саме на тому рівні, де ухвалюються відповідальні державні
рішення.
4. Однією з латентних проблем нашого суспільства є домашнє
насильство. За неофіційними даними, кожна 5 жінка в Україні
є жертвою домашнього насильства. За даними офіційної ста�
тистики, чисельність осіб, які перебувають на обліку в органах
внутрішніх справ за систематичні правопорушення у сфері
сімейно�побутових стосунків, постійно збільшується, за ос�
танні п'ять років вона зросла на 16 %.
5. Традиційні стереотипи масової свідомості суттєво обмежу�
ють можливості кар'єрного росту для жінок. При працевлаш�
туванні у жінок менше шансів, ніж у чоловіків,  отримати ва�

кантне місце. До того ж нерідко роботодавець зазначає, що
конкурс оголошується виключно для чоловіків.
6. Досить часто громадянки України змушені перебувати за
кордоном у нелегальному статусі, що нерідко призводить до
негативних наслідків: жінки стають об'єктом продажу та сек�
суальної експлуатації.
7. Разом з тим у країні дуже загострились проблеми чоловіків.
Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче.
Чоловіки йдуть на пенсію на п’ять років пізніше, ніж жінки,
хоча тривалість їхнього життя на 12 років менша. Такі
хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і таке
явище, як суїцид, панують переважно в чоловічому
середовищі. Надзвичайно гострою є проблема збереження
репродуктивного здоров’я чоловіків.

Вагомим аргументом на користь прийняття Закону Ук�
раїни «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків» був також позитивний досвід зарубіжних країн.
Державами, які прийняли такі закони, стали Швеція (Акт про
рівність чоловіків і жінок у сфері праці, 1972 р.; Акт про
рівність між жінками і чоловіками, 1991 р.), Данія (Закон про
рівність статей, 1978 р.), Норвегія (Закон про рівність між
статями, 1978 р.), Ісландія (Закон про рівний статус та рівно�
правність жінок і чоловіків, 1985 р.), Фінляндія (Закон про
рівність між статями, 1986 р.), Канада (Федеральний план дій
з питань ґендерної рівності, 1995 р.), Литовська Республіка
(Закон про рівні можливості, 1998 р.), Японія (Основний за�
кон про суспільство ґендерної рівності, 1999 р.), Франція (За�
кон про паритетність, 2000 р.), Німеччина (Закон про вста�
новлення рівності між жінками і чоловіками, 2001 р.), Сло�
венія (Закон про рівні можливості для чоловіків і жінок, 
2002 р.), Хорватія (Закон про рівні можливості для чоловіків
і жінок, 2003 р.). В цих країнах простежуються стійкі пози�
тивні тенденції у подоланні проявів дискримінації за ознакою
статі, реалізації принципу ґендерної рівності.

Надамо коротку характеристику юридичної природи Зако�
ну України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків».

Розділ І «Загальні положення» вперше закріплює в
національній правовій системі і дає визначення таких понять,
як: рівні права жінок і чоловіків, рівні можливості жінок і чо�
ловіків, дискримінація за ознакою статі, позитивні дії, сексу�
альні домагання, ґендерна рівність, ґендерно�правова експер�
тиза, вказуються основні напрями державної політики щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Цим розділом також передбачається необхідність проведення
ґендерно�правової експертизи законодавства України, відоб�
раження органами державної статистики показників станови�
ща жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, встанов�
люється заборона дискримінації за ознакою статі. 

Закон України
«Про забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків»
Характеристика юридичної природи



Особливої уваги потребує розгляд питання про впровадження
позитивних дій (у міжнародному праві прав людини вони от�
римали назву спеціальних тимчасових заходів, яка в більшій
мірі відображає їх природу). Прикладом позитивних дій може
бути квотування місць для жінок у списках партій у парла�
ментських виборах, що, до речі, було передбачено одним із за�
конопроектів, який не отримав підтримки парламенту Ук�
раїни; надання кредитів жінкам�підприємцям на більш
вигідних умовах тощо. Слід відзначити той факт, що, незважа�
ючи на різке неприйняття нашим суспільством можливості
запровадження позитивних дій, у світі такі заходи набули ши�
рокого використання. В деяких країнах спеціальні тимчасові
заходи вводяться на державному рівні як загальнообов'язкові
норми, в інших — в законодавстві закріплюються рекомен�
даційні норми, які передбачають можливість проведення тим�
часових спеціальних заходів різноманітними інститутами гро�
мадянського суспільства (політичними партіями, громадськи�
ми організаціями, приватними фірмами, закладами освіти то�
що). Так, наприклад, в Аргентині більшість партій ввели 30%�ву
квоту для жінок у своїх партійних списках. Як результат,
кількість жінок у парламенті становить більше ніж 30%. В
Бельгії результатом аналогічних дій стало те, що жінки займа�
ють більше ніж 35% місць в парламенті. В цілому досить вели�
ка кількість країн (Австралія, Австрія, Велика Британія, Вене�
суела, Греція, Данія, Канада, Польща, Німеччина, Іспанія,
Італія, Литва, Мексика, Словаччина, Туреччина та ін.) досягла
збільшення політичної активності серед жінок через викорис�
тання квотування місць у партійних списках. При цьому вико�
ристовувався різний розмір квот залежно від ситуації в
кожній країні (від 20 до 50%). Закон України «Про забезпе�
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передба�
чає можливість введення спеціальних тимчасових заходів як
на державному рівні через закріплення їх в окремих норма�
тивно�правових актах і застосування державними органами,
так і на недержавному рівні. Закон не вказує, які конкретно
позитивні дії можуть застосовуватися, а лише передбачає аб�
страктну можливість їх впровадження. Позитивні дії, мож�
ливість застосування яких, зокрема, передбачена статтями 1,
3, 7, 12, 16, 19 Закону, що свідчить про широку сферу їх вико�
ристання, можуть бути дієвим засобом при реалізації принци�
пу ґендерної рівності. Проте, необхідно пам'ятати, що пози�
тивні дії представляють собою складний механізм, який при
неправильному його застосуванні може призвести до негатив�
них соціальних наслідків. Для запобігання такої ситуації при
використанні тимчасових спеціальних заходів варто врахову�
вати міжнародний досвід їх застосування, аналіз якого дає
можливість виділити основні риси позитивних дій. Вони ха�
рактеризуються:
• спрямованістю на подолання негативних наслідків існуючої
в минулому або нині дискримінації щодо осіб певної статі,
причиною якої може виступати практика, що склалася в
суспільстві, стереотипи та моделі поведінки чоловіків і жінок,
а результатом � фактична нерівність жінок і чоловіків;
• своїм змістом, який полягає у створенні більш вигідних
умов для реалізації особами певної статі своїх прав;
• сферою застосування, обмеженою конкретною галуззю, в
якій реалізується певна група прав;
• тимчасовим характером, оскільки термін застосування пози�
тивних дій обумовлений досягненням певного соціального ре�
зультату;

• застосуванням позитивних дій на основі глибокого аналізу
існуючої ситуації, положення осіб певної статті, щодо яких
існує дискримінація;
• постійним контролем за динамікою суспільних відносин у
сфері застосування тимчасових спеціальних заходів;
• контролем за тим, щоб застосування тих чи інших заходів
(правотворчих, правозастосовних тощо) у тій чи іншій сфері
входило до компетенції органу, який шляхом їх впровадження
здійснює позитивні дії.

Для ілюстрації вказаних ознак звернемося до конкретного
прикладу позитивних дій � квотування місць у списках
політичних партій. Впровадження таких спеціальних тимча�
сових заходів спрямоване на подолання дискримінації жінок в
політичній сфері, яка знаходить прояв у недостатній представ�
леності жінок в парламенті держави. Недостатня представ�
леність жінок в парламенті, як правило, є наслідком пошире�
них у суспільстві як серед чоловіків, так і серед жінок стерео�
типів про те, що «політика є нежіночою справою». Впровад�
ження квотування створює для жінок більш вигідні умови
порівняно з чоловіками для реалізації свого політичного пра�
ва бути обраним і обмежується конкретною сферою
суспільних відносин, а саме � політичною сферою. Застосуван�
ня квотування має бути тимчасовим і повинно завершитися,
як тільки кількість жінок в парламенті буде приблизно
постійною і не становитиме менше ніж 20—30%.

У Розділі ІІ «Механізм забезпечення рівних прав та мож�
ливостей жінок і чоловіків» закріплюється перелік органів, ус�
танов та організацій, наділених повноваженнями у сфері за�
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а
також розкривається їх компетенція. До переліку органів, ус�
танов та організацій, наділених повноваженнями у сфері за�
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зо�
крема, відносяться: Верховна Рада України, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів Ук�
раїни, спеціально уповноважений центральний орган вико�
навчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливос�
тей жінок і чоловіків, органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, визначені в їх складі уповноважені
особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, об'єднання громадян.

Розділ ІІІ «Забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у громадсько�політичній сфері» містить по�
ложення, спрямовані на гарантування рівності жінок і чо�
ловіків у виборчому процесі та у сфері державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування.

Розділ IV «Забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у соціально�економічній сфері» закріплює
заходи, спрямовані на ліквідацію проявів дискримінації за оз�
накою статі при працевлаштуванні, просуванні по роботі,
підвищенні кваліфікації та перепідготовці, під час укладання
колективних договорів та угод, у сфері підприємництва та
соціального захисту.

Розділ V «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків у сфері освіти» встановлює обов'язок держави із за�
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
здобутті освіти.

Розділ VІ «Відповідальність за порушення законодавства
України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків» гарантує особі, яка вважає, що стосовно неї було
застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала
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об'єктом сексуальних домагань, право звернутися зі скаргою
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах вико"
навчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохо"
ронних органів держави та суду.

Особливої уваги потребує положення даного Розділу,
згідно з яким особи будь"якої статі або групи осіб мають пра"
во надсилати повідомлення про порушення рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні
засоби правового захисту або якщо застосування таких за"
собів захисту невиправдано затягується. Це положення має
бути розтлумачене або до нього мають бути внесені відповідні
зміни компетентними органами з урахуванням Факультатив"
ного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дис"
кримінації щодо жінок. Слід враховувати, що згідно зі статтею 2
Факультативного протоколу до Конвенції, повідомлення мо"
жуть направлятися особами або групами осіб, що підпадають
під юрисдикцію Держави"учасниці, або від їхнього імені, які
стверджують, що вони є жертвами порушення цією Держа"
вою"учасницею будь"якого з прав, викладених у Конвенції,
тобто виключно прав жінок. Таким чином, звернення до
Комітету може відбуватися лише з приводу порушення права
жінки чи групи жінок. Таке звернення може здійснюватися
будь"якою особою або групою осіб, але виключно в інтересах
жінки або групи жінок і лише у тому випадку, якщо будуть на"
дані докази того, що жінка або група жінок не могли представ"
ляти свої інтереси самостійно.

Останній Розділ VІІ «Прикінцеві положення» є процедур"
ним і встановлює порядок набрання Законом чинності.

Хочемо підкреслити, що прийняття Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,
при підготовці якого було враховано світовий досвід з впрова"
дження аналогічних законів, незважаючи на наявність певних
недоліків, є безумовно позитивним фактом. Перш за все не"
обхідно зазначити, що даний юридичний акт охоплює
порівняно з більшістю аналогічних законів зарубіжних країн
досить широку сферу правового регулювання (як правило,
охоплюється лише сфера трудових відносин). Крім того,
прийняття даного Закону свідчить про визнання існування в
Україні такої проблеми, як дискримінація за ознакою статі та
необхідності її подолання. Проте, слід пам'ятати, що ефектив"
не його функціонування і досягнення позитивних результатів
у реалізації принципу ґендерної рівності можливі лише за
умови вироблення механізму впровадження положень даного
Закону з урахуванням вимоги не формального, а сутнісного
підходу до вирішення вказаних проблем.  «Я»

Уровень достижения гендерного равенства
в цивилизованном мире стал критерием, которым
измеряется развитие современного общества. 
Для большинства стран Европы сегодня вопросы
гендерного равенства являются приоритетными.
Демократические преобразования, которые
происходят в обществе, приводят к новому
пониманию этих вопросов. Ознакомление с опытом
Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии
подтверждает, что сегодня становится все более
ощутимой такая стратегия, как комплексный
гендерный подход. Сегодня мы знакомим вас 
со шведской трактовкой понятия «гендер».

ОСНОВЕ ШВЕДСКИХ ПРОЕКТОВ сотрудничества в области разви2

тия, которыми занимается Шведское управление международ2

ного сотрудничества в области развития (УПРАВЛЕНИЕ СИДА),

лежат принципы равенства между мужчинами и женщинами:

• твердое убеждение в том, что равенство полов является вопросом

прав человека;

• растущее признание того факта, что равенство — равенство прав,

возможностей и обязанностей — является предпосылкой эффектив2

ного и устойчивого развития, основанного на интересах индивида.

Для обеспечения равенства полов необходимо применение ген2

дерного подхода. Вместо того, чтобы акцентировать внимание только

на женщинах или только на мужчинах, следует рассматривать положе2

ние обоих полов. Такой подход называют комплексным гендерным

подходом (gender mainstreaming). Комплексный гендерный подход

заключается в изучении и выявлении факторов, способствующих уси2

лению и закреплению неравенства между женщинами и мужчинами.

Неравенство полов связано не с недостатком умений и ресурсов, а с

социальными факторами и институтами общества, способствующими

возникновению неравенства. Следовательно, необходимо понимание

истоков неравенства — социальных факторов, институтов общества,

ценностных установок и стереотипных представлений — и борьба с ни2

ми, а не с проявлениями самого неравенства. Задача состоит не в вовле2

чении в существующие проекты и программы как женщин, так и мужчин,

а в преобразовании проектов и программ таким образом, чтобы они от2

ражали разнообразные интересы и потребности обоих полов.

Гендерный подход не менее важен в отношении детей и молодежи.

Дети растут под воздействием ценностных установок, основанных на

половой принадлежности, которые способствуют укреплению нера2

венства. «Я»
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РЫМ, ФОРОС, БАРХАТНЫЙ СЕЗОН — начало сентября, шикар�
ный (принадлежавший ранее одному из управлений ЦК
КПСС) санаторий. Расслабленные отдыхающие пенсио�

неры, семьи помоложе с детьми, праздная курортная публика —
и вдруг стайка молодых девушек умненького вида и таблички:
«9�я Международная школа по гендерным исследованиям». Что
это, что за исследования? Более смелые из отдыхающих задают
вопросы носительницам «бэйджиков»: а что такое гендерные ис�
следования? Объяснения получаются разные, но всегда не очень
понятные. Туманные, скажем прямо, объяснения, что�то про
пол: мужской и женский. 

Остальные пытаются выведать у сотрудников санатория. От�
веты им дают самые разные. Мне удалось подслушать некото�
рые из них. Так, например, охрана называет слушательниц шко�
лы феминистками (иногда — оголтелыми) или лесбиянками. В
регистратуре говорят про «что�то философское, но почему�то
одни женщины этим занимаются». Санаторский массовик�за�
тейник, проводя экскурсию, также упомянул про школу (в та�
ком контексте: «в нашем замечательном санатории столько все�
го проводится, вот сейчас школа по гендерным исследовани�
ям»), а потом пояснил: это такая наука, которая изучает мужчин
и женщин. А чего там еще изучать, добавил он, и так все давно
изучено, женщина и мужчина созданы, чтобы быть вместе и про�
должать человеческий род.

Подытожу: что такое «гендерные исследования», мало кому
известно. Даже Word не знает этого слова и подчеркивает его
красной волнистой линией. Однако ж, интересуются люди,
спрашивают. И когда однажды, пару месяцев назад, моя мама,
провинциальная пенсионерка, вместо привычного «доброе ут�
ро» задала мне вопрос: «А что такое гендерная политика?» (Ма�
ма, где ты это слышала? Да вот только что по радио!), я поняла,
что об этом нужно написать. Причем так, чтобы маме было по�
нятно.

«Гендер»
Слово это нерусское, чужое, и за это его часто не любят даже те,
кто «это» исследует. Помню, на открытии гендерной школы в
одном из новых украинских университетов ректор («свадебный
генерал»! А как же без него?) так прямо и заявил в приветствен�
ной речи: «Вы, может, и полезным делом занимаетесь, но слово
«гендер» мне совсем не нравится. Может, чем замените?..» Так
что же такое гендер?

Дословно понятие «гендер» обозначает «социальный пол».
Раньше (до конца 80�х гг. ХХ века) в русском языке этого слова
не было, было просто слово «пол». (Вернее, слово было, но ис�
пользовалось только узкими специалистами.) А потом из�за
«железного занавеса» хлынули к нам новые англоязычные на�
звания (менеджер, брокер, мерчандайзер и т. п.), и выплыло сре�
ди них интересующее нас слово.

И вот что оказалось. Раньше было одно слово «пол», означа�
ющее «биологический пол». В этом смысле экскурсовод был
прав: чего мудрить — два у нас пола, ни больше, ни меньше. «Ди�
агностировать» пол очень просто: как говорят врачи, по первич�
ным половым признакам (не зря же первый вопрос, который за�
дают роженице, только что родившей на свет дитя: посмотри,

кто это? Девочка или мальчик?) Более того, врожденными счи�
тались не только «первичные половые признаки», но и весь на�
бор черт характера, способностей, особенностей поведения и
эмоций, свойственный тому или иному полу. Например,  если ты
родилась девочкой, значит, будешь старательной, кокетливой, 
заботливой; будешь интересоваться куклами и выпечкой, а по�
взрослев, станешь мечтать о замужестве и детях. И никому в го�
лову не приходило, что может быть по�другому. Конечно, всегда
встречались единичные мужчины и женщины, которые не соот�
ветствовали «стандарту», то есть вели себя «неправильно» (де�
вочки как мальчики, мальчики как девочки), но это были исклю�
чения. Они либо становились со временем «как все», либо оста�
вались странными и непонятными для других и в результате от�
вергнутыми обществом.

Однако в середине прошлого века этнографы, изучающие со�
хранившиеся первобытные культуры островных народов, обна�
ружили сообщества, где роли мужчин и женщин были совсем не
похожи на привычные нам: женщины там были сильными, до�
бывали пищу, принимали решения, а мужчины ухаживали за де�
тьми и стариками, хранили «домашний очаг». Это дало повод за�
думаться: а действительно ли пол определяет жизненную стра�
тегию с момента рождения? Или это мальчиков и девочек вос�
питывают соответствующим их полу образом и поведение по
«женскому» или по «мужскому» типу формируется уже после
рождения?

Второй фактор, заставивший ученых усомниться в незыбле�
мости пола, это наличие (хоть и небольшого процента) людей, 
у которых пол и «самоощущение» не совпадают. Это так называ�
емые «транссексуалы» — люди, стремящиеся путем хирургиче�
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или о гендерных исследованиях — популярно
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ского вмешательства изменить свой биологический пол, чтобы
он соответствовал «самоощущению». 

Вот тут и настала необходимость развести два понятия —
«пол» как биологический пол, то есть врожденный атрибут че�
ловека, и «гендер» как социальный пол, то есть та совокупность
поведенческих образцов, которая формируется в течение жизни.
Образно говоря, если пол — это то, что у человека между ногами,
то гендер — это то, что у него в голове.

«Гендерные исследования»
Итак, предметом гендерных исследований является социаль�
ный пол (свойственное определенному полу поведение как со�
циально обусловленное, конструируемое). Как же это исследу�
ется? И кто это делает? В конце концов, где этому учат, а глав�
ное, зачем? 

Пожалуй, одними из первых занялись гендерными исследо�
ваниями филологи. Вы обращали внимание на то, что и русский,
и украинский языки неравновесны по отношению к мужчинам
и женщинам? Например, даже зная, что чашку взяла ваша дочь,
вы спросите так: «Кто взял мою чашку?» Во многих европей�
ских языках слова «человек» и «мужчина» абсолютно совпада�
ют. Есть языки более андроцентричные (проще говоря, «мужчи�
ноцентричные»), есть менее, но вы не найдете, пожалуй, ни од�
ного, где женский род имел бы преиму�
щество перед мужским. Хотя, к чести ук�
раинского языка, он более «гендерно ней�
трален»: в нем есть слова, обозначающие
женские варианты профессий: «менед�
жерка», «авторка», «директорка», в то
время как в русском, да и английском по�
добного вы не найдете.

Затем к гендеру обратились социоло�
ги, психологи, философы, историки, по�
литологи и многие другие. Сегодня гендерные исследования
считаются междисциплинарной областью, использующей мето�
дологии и подходы из разных сфер не только науки, но и искус�
ства. 

У многих людей возникает впечатление, что гендерными
можно назвать любые исследования, где фигурирует разделение
по полу. Те из вас, кто сталкивался со статистическими материа�
лами по населению (хоть социологическими, хоть медицински�
ми), помнит, что там, как правило, есть колонки данных отдель�
но по мужчинам и женщинам. Так, значит, это и есть гендерные
исследования? Несколько лет назад я побывала на одной из сто�
личных научных конференций, в названии которой фигуриро�
вало слово «гендер», и с удивлением обнаружила, что почти по�
ловина докладов были посвящены медицинским проблемам
женского репродуктивного здоровья. Это что, тоже гендер? И
если да, то зачем новое слово, ведь здесь старого доброго поня�
тия «пол» вполне хватило бы?

В том�то и дело, что нет. Если мы изучаем что�то, что по�раз�
ному происходит у мужчин и женщин, и просто констатируем
эту разницу, это еще не гендерные исследования. Современный
рынок массовой литературы изобилует книгами про мужчин и
женщин (и слово «гендер» там тоже в названиях проскакивает),
однако основная идея подавляющего большинства из них может
быть выражена следующим предложением. Мужчины такие�то
и такие�то, женщины такие�то и такие�то: чтобы приспособить�
ся друг к другу (или использовать друг друга в своих целях —
есть и такие книжки!), нужно учитывать особенности полов.

Больше всего таких книжек по психологии, и зачастую вместо
«просветления» они навязывают читателю примитивные штам�
пы: мужчина логичен — женщина интуитивна, мужчина агрес�
сивен — женщина миролюбива и т. п. В результате возникает
впечатление о представителях разного пола как о жестко задан�
ных моделях с низкой вариативностью черт; а кто не вписался
тот «не настоящий» мужчина или «не настоящая» женщина. Ко�
нечно, это совсем не гендерные исследования. В лучшем случае,
это давно известный «полоролевой подход», использующийся в
исследованиях человека добрую сотню лет, в худшем — полная
профанация темы и введение читателя в заблуждение. Если же
мы хотим провести именно гендерные исследования, мы долж�
ны соблюсти несколько условий. Во�первых, исследоваться дол�
жен именно гендер (социальный пол), то есть те аспекты челове�
ческой жизни, которые определяются жизнью в обществе (пове�
дение, социальные роли и статусы, способы самовыражения и т.
п., но уж никак не анатомические или генетические особеннос�
ти). Во�вторых, такое исследование должно, как говорят генде�
ристы, «вскрывать внутренние механизмы» изучаемых феноме�
нов, т. е. отвечать на вопросы: «почему именно этим различают�
ся мужчины и женщины?» и «как возникает это различие?» 
В�третьих (и этот момент мне труднее всего разъяснить, потому
что базируется он на новейших философских теориях, малоиз�

вестных широкому населению), настоящие гендерные исследо�
вания должны выявлять в изучаемых «разницах» нюансы отно�
шений власти. Имеется в виду не столько прямая власть (напри�
мер, в отношениях «начальник/подчиненный»), сколько скры�
тое, символическое доминирование («более компетентный/ме�
нее компетентный», «манипулирующий/объект манипуляции»
и даже «помогающий/получающий помощь»).

Возникает вопрос: если понятие «гендер» относится к
обоим полам, почему же о нем часто говорят как «о чем�то
женском», да и занимаются гендерными исследованиями
большей частью женщины? Трудно ответить однозначно: с
одной стороны, гендерные исследования выступают неким
теоретическим продолжением феминистских теорий и прак�
тик (именно так, в множественном числе об этом стоит гово�
рить). С другой — женский субъективный опыт гораздо лег�
че позволяет ее носительнице понять, «прочувствовать на се�
бе» те моменты властных отношений, которые, как уже гово�
рилось, неминуемо присущи корректно прочитываемому по�
нятию «гендер». А главная причина все же состоит в том, что
вся человеческая культура, создаваемая тысячелетиями,
фактически отождествляла мужчину и человека, то есть бы�
ла «патриархальной», мужской. И мужчины были довольны
таким положением дел, они не видели здесь проблемы или
неравенства, да и до сих пор не видят (или предпочитают не
видеть). Женщины же, как «второстепенная» социальная
группа, постепенно осознали нарушение «культурного» рав�
новесия не в свою пользу и (как говорят гендеристы)
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«проблематизировали» существующий порядок. Поэтому среди
гендерных исследователей реально больше «исследовательниц»,
чем представителей мужского пола. Однако слово «гендер» от�
носится к обоим полам, и для любителей социальной справедли�
вости у меня есть хорошая новость: внутри гендерных исследо�
ваний образовались как «женские студии», так и «мужские сту�
дии»; последние занимаются непосредственно мужчинами.
Здесь тоже есть где развернуться, ведь так называемые «гендер�
ные стереотипы», о которых говорилось выше, портят (и даже
калечат!) жизнь людям обоих полов. Представьте, каково жить
невысокому (или полному) мужчине в очках и без бицепсов, ес�
ли реклама и медиа усиленно навязывают в качестве «гендерно�
го образца» образ «мачо»? Ничуть не лучше, чем женщине, от�
клоняющейся в параметрах своей внешности от Барби. 

И чтобы быть совсем честной, я должна сказать, что кроме
мужских и женских исследований есть еще квирстудии (queer�
studies). Предметом этого направления гендерных исследований
выступает все, что выходит за рамки мужского и женского по�
лов. Например, уже упомянутые ранее транссексуалы или гомо�
сексуальные люди (которые в свете последних веяний психоло�
гии и психиатрии уже не считаются больными или извращенца�
ми; гомосексуализм сегодня — это вариант нормы). Думаю, наше
общество постепенно привыкнет к тому, что люди могут быть
очень разнымии по внешности, и по поведению, и по сексуаль�
ной ориентации.

И вот здесь кроется ответ на самый главный вопрос: а зачем
вообще нужны гендерные исследования, какая от них, говоря
словами Матроскина, польза? А вот такая: изменить нашу
жизнь, сделать мир немного справедливее (все услышаны!), тер�
пимее (все приняты!), гармоничнее (все люди такие разные!
Живут вместе и творят будущее). Это, так сказать, долговремен�
ные цели. А что касается сегодняшнего дня, то уже на наших гла�
зах происходит усиление роли женщин, молодежи, инвалидов и
других «второстепенных» групп в общественной жизни, полити�
ке, экономике во многом благодаря гендерным исследованиям и
гендерным практикам.

И еще немного о Форосе, но не только
Вот уже 9 лет Международные школы по гендерным исследова�
ниям проходят в Форосе. Как говорит директор Института лет�
них школ профессор Ирина Жеребкина, выбор места далеко не
случаен. Гендерные исследования «подрывают» (поскольку пере�
осмысливают, проблематизируют) вековые общественные пра�
вила и устои, сложившиеся отношения власти. И в том, чтобы
«гендерные школы» проводить в элитном санатории, предназна�
ченном для обслуживания «власть предержащих», есть особый
смысл: это политический акт… Сегодня в Украине работает не�
сколько крупных центров гендерных исследований в Харькове,
Киеве, Одессе, других городах. Издаются журналы и альманахи,
проводятся конференции и школы, в университетах студентам
читаются «гендерные» курсы. Все больше людей встречают сло�
во «гендер» без удивления — оно входит в нашу жизнь, звучит в
средствах массовой информации и, что особенно радует, в текстах
законов и постановлений нашей власти (последний из таких при�
меров — принятый 8 сентября 2005 г. Верховной Радой Украины
Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и
мужчин»). Поэтому с осторожным оптимизмом можно надеять�
ся, что вскоре недоумевать по поводу «гендера» будет только про�
грамма Microsoft Word образца 1998 г.  «Я»

ОЛЬГА ПЛАХОТНИК

ОЛИ МЕНІ ДОВОДИТЬСЯ РОЗПОВІДАТИ про ґендер та ґендерну
політику різним громадянам (наприклад, держслужбов�
цям, або студентам, або своїм друзям), я усвідомлюю, що

найлегше продемонструвати, де ж той «ґендер» ховається на
прикладі саме ґендерних стереотипів (або кліше). Це слово всім
відоме, і всі розуміють його скоріш негативний обмежуючий
смисл. Тобто стереотипи не завжди адекватно відображають ре�
альність, а частенько спотворюють її до невпізнанності.

І дійсно, якщо вірити визначенню, що їх дають підручники з
психології, то стереотип — це «сформований за конкретних
соціальних умов образ людини, яким користуються як штам�
пом». І далі: «Якщо стереотипізація базується на достатній
об’єктивній інформації, на якій робляться узагальнення, вона
відображає вищий рівень пізнання людини людиною. Проте сте�
реотипізація може бути помилковою, мати характер упередже�
ності, коли інтерпретація фактів, на підставі яких робляться уза�
гальнення, виявляється недостатньо аргументованою, а самі
факти не вичерпують сутності стосунків». 

Ті ж самі психологи розкажуть, що без стереотипів людина
існувати не може взагалі — так уже влаштована людська психіка.
Проте чим вищим є інтелект певної особи, чим вдумливіше, кри�
тичніше ставиться ця особа до навколишнього світу й себе, тим
менше вона підвладна стереотипам. І навпаки: психіка дітей і до�
рослих з невисоким інтелектом є наскрізь стереотипізованою.
Ви особисто до кого належите? 

Які ж найпоширеніші в нашій культурі стереотипи щодо лю�
дей певної статі? Звернемося до статті Л.Семенової «Як нав’язу�
ються стереотипи» в книзі «Ґендер для чайників», виданої нещо�
давно при підтримці Фонду імені Генріха Бьолля. Ось які типові
ґендерні стереотипи (вони ж — міфи, бо спростовуються як на�
уковими дослідженнями, так і самим життям) наводить авторка.

Ліки

К

від ґендерних
стереотипів

МІФ І. Між чоловіком і жінкою — просто таки
прірва відмінностей. Вони наче істоти з різних
планет (як зветься одна з популярних, проте зовсім 
не наукових книжечок, «Чоловіки — 
з Марсу, жінки — з Венери»).

Насправді науковці з різних областей знання сходяться сьогодні
на тому, що між чоловіками й жінками, що живуть в одній країні
у схожих соціальних умовах, відмінності складають не більше
10% всіх показників, а схожість — 90%. Тобто між харків’янкою і
харків’янином одного соціального прошарку набагато більше
спільного і схожого, ніж, наприклад, між харків’янкою і  жінкою
з глухої індійської провінції. 

МІФ ІІ. Відмінності між чоловіками й жінками
мають суто біологічну природу, отже, 
є неподоланними й вічними. Як писав про це
фундатор психоаналізу З. Фрейд, «анатомія — 
це доля...».

Саме поняття «ґендер» передбачає той момент, що основна маса
відмінностей між статями має не природне (природжене) похо�
дження,  а є наслідком виховання, соціалізації, впливу культури
й суспільства. Це теж факт, який важко заперечувати. Вказана
сентенція дідуся Фрейда є, на жаль, зовсім неактуальною,
застарілою.

МІФ ІІІ. На відміну від чоловіків, жінки мають
нижчі інтелектуальні здібності, нелогічне,
ірраціональне мислення і, як наслідок, нижчу
професійну компетентність. Звідси — поширене
уявлення про жінок як про гірших працівників 
на відповідальних посадах і в інтелектуальних
професіях. 

Не тільки дослідження психологів, але й саме життя доводить
хибність цього твердження. На сьогодні люди обох статей мо�
жуть на рівних демонструвати високі розумові й організаційні
здібності. А ось чи створює суспільство для цього рівні умови —
це окреме питання. Гадаю, що в Верховній Раді України так ма�
ло жінок зовсім не через їх розумову неповноцінність: є якісь
інші чинники...

МІФ ІV. На відміну від жінок, чоловіки менш
емоційні, нездатні до співчуття 
й співпереживання.

Цей міф обходиться людству дуже дорого. Наприклад, ук�
раїнським чоловікам він вартує десь 12 років життя — саме та�
кою є різниця в середній тривалості життя чоловіків і жінок.
Хлопчика змалечку привчають стримувати свої почуття, не
плакати («Ти ж хлопець! Солдат!»). А як писав видатний хірург
Пірогов, «невиплакані сльози змушують плакати внутрішні ор�
гани». То ж ранні інфаркти й інсульти в чоловіків — це прямий
наслідок стереотипного уявлення про «чоловічу нечут�
ливість»...

МІФ V. Жінки від природи мають потребу 
у створенні сім’ї та народженні дітей, 
в той час як  чоловікам це зовсім не потрібно.

Про те, що ті чи інші потреби чоловіка й жінки продикто�
вані не природою, а суспільством, ми вже говорили. Для бага�
тьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є безумовною
перешкодою для їх кар’єрних планів, тому у всьому світі зрос�
тає показник середнього віку материнства. І це та об’єктивна
реальність, з якою приходиться рахуватися державам при пла�
нуванні своєї демографічної політики. А як вам такі статис�
тичні дані: шлюб додає середньостатистичному європейському
чоловікові  1,7 року життя, але забирає 1,4 року життя в серед�
ньостатистичної європейської жінки? З них випливає, що
шлюб «вигідніший» для чоловіків, аніж для жінок. Так що не
все тут просто...

Де ж юрмляться вищенаведені стереотипи? Не буде пе�
ребільшенням сказати: абсолютно скрізь. Ними пронизане все
наше життя: в сім’ї та вдома, на вулиці і в публічних місцях, у
дитсадочку, школі, університеті... Перелік можна продовжува�
ти. Щедро відтворює і множить ґендерні стереотипи ко�
мерційна реклама, телевізійні серіали й ток�шоу, комерційний
кінематограф та популярна художня література.  

Але найбільше полюбляють видавати ґендерні стереотипи
за реальність видання з популярної психології та відповідні
сторінки в дівочих та жіночих журналах. Ось де розгулялися
міфи й стереотипи! Найстрашніше в цьому те, що через то�
тальний вплив масової культури коло замикається: молода
людина сприймає всі ці нісенітниці за чисту правду, починає
наслідувати вказаним порадам, виховує у відповідних нормах
своїх (і чужих, коли професія те передбачає) дітей, і так далі, і
так далі.

І як би ми не обурювалися засиллям ґендерних стереотипів,
вони майже вічні: на них базується потужна споруда нашої
культури, економіки, політики і т.д. Дуже прогресивний Закон
України «Про рівні права і можливості жінок та чоловіків» не
в силах перевернути стереотипи в людських головах. Єдине,
що може їх вразити, — це коли окремі люди почнуть їх бачити
і відрізняти від справжнього життя. Зрештою, цей засіб — а йо�
го можна назвати «індивідуальним критичним мисленням» —
є універсальним щодо будь�яких різновидів соціальних стерео�
типів, упереджень чи кліше, не лише ґендерних.

Отже, рецепт засобу проти ґендерних стереотипів в оста�
точному вигляді такий:
1. Ознайомитись з основами ґендерної теорії й спробувати ди�
витись на світ через «ґендерні окуляри».
2. Навчитись відрізняти стереотипні уявлення та кліше від ре�
ального життя.
3. Слідкувати повсякчас за собою, щоб не відтворювати стерео�
типи, а ставитись до людей і світу вдумливо й неупереджено.
4. Навчити пп. 1—3 хоча б кількох інших людей (своїх дітей,
друзів, учнів чи студентів).

Може, хтось із наших читачів знає інші рецепти?
Поділіться, будь ласка, ми радо опублікуємо ваш досвід на
сторінках часопису. «Я»
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ОЛЬГА ПЛАХОТНІК

національний експерт з  ґендерної політики, старший викладач кафедри

філософії Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

Співробітниця ХЖО «Крона» та  Харківського центру ґендерних

досліджень; кандидат філософських наук.
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еминистка — 
значит стерва?
«В своей избраннице не потерплю

наглости, жадности и феминизма», — такой
простенький текст встретился мне недавно
среди объявлений о знакомствах в попу�
лярной газете. Автор, не задумываясь, по�
ставил идейное течение в один ряд с изъя�
нами характера, и редактора ничего не сму�
тило. Более того, потенциальных избран�
ниц «без феминизма» для молодого челове�
ка нашлось несколько десятков. Народ про�
читывает термин примерно как синоним
стервозности и открещивается от него, не�
зависимо от пола. Но что бы мы ни делали,
влияние феминизма в мире растет. Более
половины американок в опросах сознают�
ся, что разделяют феминистские взгляды, и
понятие «мужчина�феминист» для запад�
ного мира тоже не звучит дико. В начале
2000 г., объявляя Международный год
культуры мира, первые лица ООН подчер�
кивали, что добиться мирной жизни на зем�
ле можно, только используя в политике по�
тенциал женщин. Процесс перестройки об�
щественного сознания происходит по объ�
ективным законам, и распространение его
на российские широты — только вопрос

времени. Поэтому лучше не отгораживать�
ся от реальности стереотипами, а попытать�
ся понять, что есть в этом идейном течении
такого, что заставляет его завоевывать но�
вые и новые умы.

Общепринятого определения феминиз�
ма на сегодня нет и в научном обиходе. По
мнению английского социолога Крис Ви�
дон (1987), феминизм представляет собой
политику, направленную на изменение су�
ществующего соотношения сил между
мужчинами и женщинами в социуме. По�
пулярно высказывание Белл Хукс: «Феми�
низм… выступает за такую организацию со�
циума, при которой индивидуальное само�
развитие имело бы приоритет перед импе�
риализмом, экономической экспансией и
сосредоточением желаний на материаль�
ной сфере». Феминизмом называют и на�
учную практику гендерных студий�иссле�
дований половых ролей, и женские движе�
ния за равенство полов. В анархофеминиз�
ме главное — отрицание всякой иерархии, в
«цветном» или «черном» феминизме —
борьба с расовой дискриминацией и соци�
альной несправедливостью: без разреше�
ния этих противоречий, по мнению активи�
сток, ставить вопрос об освобождении жен�
щин нет смысла. Радикальные феминистки
критикуют «контроль над женской сексу�
альностью» (брак, аборты, насилие в отно�
шении женщин) и не устают подчеркивать,
что все мужчины заинтересованы в подав�
лении женщин. Либеральные феминистки
рассматривают женщин как ущемленную в
правах социальную группу и лоббируют за�
коны, обязывающие все общество поддер�
живать материнство, образование женщин,
охрану репродуктивного здоровья.

С некоторой натяжкой можно сказать,
что феминизмов существует столько,
сколько есть конкретных женщин, публич�
но отстаивающих свое равенство с мужчи�
нами «перед Богом и законом» и особые
женские потребности. Впрочем, антифеми�
нисты не любят вдаваться в различия внут�
ри идеологии. Они смотрят в корень: мол,
много о себе возомнившие дамочки протес�
туют против природного предназначения
женщины. А предназначение известное —
растить детей, нравиться мужчинам и быть
верной подругой своего господина. Феми�

нистки не остаются в долгу и к месту и не к
месту цитируют фразу Ребекки Уэст: «Я
знаю, что меня называют феминисткой
каждый раз, когда я не даю вытирать об се�
бя ноги».

Откуда это взялось
Когда на планете велись непрерывные вой�
ны, никакого феминизма не было. Мужчи�
ны воевали, женщины рожали. Приходя с
войны, солдаты по привычке уходили на
гражданскую службу, а жены оставались
дома. Рожать нужно было непрерывно вви�
ду высокой младенческой смертности и по�
требности в воинах. Беременная женщина
воевать, как правило, не может, поэтому
распределение ролей: «женщина�мать,
мужчина�солдат» всех устраивало.

Но люди стремятся к лучшему. Соответ�
ственно, совершенствуются и средства ве�
дения войны, и обустройство быта, и меди�
цинские технологии, позволяющие выжи�
вать большинству новорожденных и про�
должать жить женщинам, уже вырастив�
шим самого младшего из детей. 

В один прекрасный день государствен�
ные мужи начинают понимать, что ведение
войны приносит победителям больше
убытков, чем побежденным. Появляются
нейтральные страны, профессиональные
армии и ветераны с «комплексом побеж�
денных». Непрерывная беременность для
женщины тоже перестает быть целесооб�
разной. Кое�где мужчины возвращаются в
семью и понимают, что общение с детьми
или хотя бы внуками не меньшее удоволь�
ствие, чем служба в конторе. А женщины
все чаще берутся за квалифицированную
работу и видят, что их жизненный опыт то�
же мог бы быть шире.

О том, что четко заданные половые роли
неудобны для развития конкретных лично�
стей, частные разговоры велись, пожалуй,
всегда. Публичной эта тема стала в ходе по�
литической борьбы за равное избиратель�
ное право для женщин. Поскольку женщи�
ны в этой сфере до начала XX века почти во
всех странах были ущемлены юридически,
то и борьба с сексизмом по логике истории
стала «женским движением». О том, что
равные возможности для мужчин и жен�
щин ограничиваются прежде всего стерео�
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А что, если войны не будет?
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типами, которые одинаково невыгодны
обоим полам, люди заговорили, когда ра�
венство юридических прав было достигну�
то. Стереотипы живут дольше, чем законы.
Несмотря на успехи искусственного
вскармливания, считается, что ребенок не
может расти без матери, но может без отца.
Несмотря на равное право на труд, работо�
датель кандидатом на ответственную долж�
ность видит, как правило, мужчину. Несмо�
тря на формально равные права и обязан�
ности в семье, стиральные порошки и ку�
хонные комбайны рекламируются исклю�
чительно как женский товар. Вряд ли это
выгодно мужчинам, расплачивающимся за
свое «главенствующее положение» утратой
связей с потомством, инфарктами и мень�
шей продолжительностью жизни. Скорее, в
сохранении традиции заинтересованы лю�
ди, привыкшие подчинять других, манипу�
лируя социальным стандартом. А еще лю�
ди, которые боятся перемен в принципе. В
бывшем Союзе перемен за последние годы
было столько, что испугаться успели мно�
гие.

Равные — не одинаковые
«Но мы же не одинаковые, и против приро�
ды не попрешь», — вот еще одно популяр�
ное возражение феминизму. Но и феми�
низм — не против природы. Куда чаще про�
тив природы выступает как раз социаль�
ный стандарт. У радикальной феминистки
Андреа Дворкин есть прочувствованный
текст «Геноцид, или китайское бинтование
ног». Автор в подробностях живописует
старинный китайский обычай, ушедший в
прошлое только в XX веке. Общепринятое
бинтование ног начиная с пятилетнего воз�
раста, уродовавшее ступню и делавшее
женщину практически неспособной к са�
мостоятельному передвижению, всем об�
ществом признавалось как необходимое,
прекрасное, удовлетворяющее и мужчин и
женщин. По мнению Андреа Дворкин, се�
годняшняя индустрия красоты и космети�
ки, предлагающая женщинам в разной сте�
пени мучительные процедуры для того,
чтобы сохранять внешнюю сексуальную
привлекательность, лишь немного облаго�
роженное цивилизацией продолжение
древнекитайского обычая. Да, природа
требует свое. В том смысле, что женщина
может родить ребенка, а мужчина задейст�
вован в процессе биологического воспро�
изводства лишь на короткий срок. Но бере�
менность — это девять месяцев, а общество,
вроде бы распрощавшееся со стандартом
поголовной многодетности, по�прежнему
считает женщину «хронически беремен�

ной». То есть слабой, не совсем рациональ�
ной, нуждающейся в опеке и защите. Такой
видят даже ту, которая рожать не собирает�
ся: ведь для чего использовать свое тело —
вопрос выбора конкретного человека. Мы
не осуждаем людей с неплохим музыкаль�
ным слухом, которые предпочли стать ин�
женерами, а не пианистами. А вот отказ
конкретной женщины от материнства вос�
принимается как противоестественный.

«Cвященная книга» феминизма«Загад�
ка женственности» Бетти Фридан именно
об этом: человеческие судьбы ломаюся, ес�
ли человека (женщину в первую очередь)
воспринимают исключительно через приз�
му пола. Разговоры о «тайне женственнос�
ти», порой ласкающие слух, превращают
женщину в «тоже человека», человека вто�

рого сорта. Ведь по талантам своим дале�
ко не все девчонки стремятся замуж,
предпочитают обслуживающий труд про�
изводительному, ориентируются на эмо�
ции, а не рациональный ум. Рациональ�
ных женщин, кстати, примерно треть от
общего числа (как и эмоциональных сре�
ди мужчин). Но общество принимает ста�
тистическое большинство за директиву
для личности. И под общественным дав�
лением девчонки крайне редко преуспева�
ют в точных науках, а мальчишки мечта�
ют о радостях отцовства. 

Впрочем, и «женское большинство» —
те, что действительно эмоциональны и
ориентированы на заботу о ближних, —
тоже чувствует себя не слишком ком�
фортно. Государства ценят труд матерей и
хозяек только на словах, юридически ос�
тавляя семью «частным делом». Она, мо�
жет, и была бы частным, если бы не разво�
ды и структура социума, редко позволяю�
щая совмещать уход за семьей и нормаль�
ный заработок. 

Мужчинам феминистское движение
часто кажется противоречивым: оно
странным образом совмещает требования
поддержки «слабых женщин» и снятия
всех ограничений для «сильных». Но про�
тиворечия нет: женщины, как и мужчины,
разные, и все ветви феминизма сходятся в
том, что человек, независимо от пола, име�
ет право на свободную самореализацию, а
обществу нужны самые разные личности.

Компьютер против сексизма 
Суфражизм — первая волна феминизма,
боровшаяся за избирательные права, по�
терял актуальность с появлением соот�
ветствующих строк в законах. Сколько
продлится противостояние стереотипам,
предсказать сложно. Попробуйте, на�
пример, волевым усилием изменить
языковые нормы (в русском, как и во
многих европейских языках, названия
профессий — существительные мужско�
го рода). Убедите каждого молодого ро�
дителя, что дочери тоже хотят играть с
машинками, а сыновья — с куклами. На�
учите каждого школьника разграничи�
вать флирт, кокетство и сексуальные до�
могательства. Объясните правительст�
вам, как материально поддерживать ро�

дительский труд, не разоряя при этом
экономику и не поощряя иждивенчест�
во. Проблемы женщин сегодня лежат
как будто бы в частной сфере, для ре�
формирования которой нет проверен�
ных социальных технологий. Впрочем,
ведь именно частное по традиции — сфе�
ра женской специализации, так что фе�
министкам и карты в руки. Как объясни�
ла еще в начале XX века англичанка Эм�
мелин Панкхерст: «Нам нужно освобо�
дить половину человечества, женщин,
чтобы они помогли освободить другую
его половину».

А может быть, победа над сексизмом
придет откуда�то сбоку. Например, из
Интернета. Киберфеминизм — направ�
ление женской освободительной мысли,
имеющее успех даже на просторах быв�
шего Союза. Сидя у компьютера, роди�
тели могут зарабатывать в перерывах
между кормлениями, мальчики и девоч�
ки нерегламентированно выбирать иг�
рушки, солдаты воображать себя мате�
рями, а граждане Ирака и США — граж�
данами мира. Вопрос, чьи права более
равные, отпадет сам собой, ведь для вир�
туальных личностей главное — общее
пространство с комфортным свободным
посещением. «Я»

МАРИНА КУНОВСКАЯ
член РОО «Женский ответ»

Феминизм — не против природы.

Куда чаще против природы выступает

социальный стандарт



Кого оберігає Берегиня,
або матріархат
як чоловічий винахід
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ОМУ ЦЕ РАПТОМ ЗАМАНУЛОСЯ знов
витягати на світ дискусію про
матріархальність української куль�

тури (суспільства, сім'ї, ментальности і
всього трибу життя)?! У справі про ук�
раїнський матріархат вирок винесено
давно, він остаточний і оскарженню не
підлягає, бо ж загальновідомо: ук�
раїнцями завжди верходили жінки! То
хто це тут наважився поставити під
сумнів нашу чи не єдину національну
гордість і неспростовний доказ одвічної
демократичности українського люду?!

Не те, щоб ми сумнівались у слуш�
ності останньої тези, зовсім ні. Але така
вже природа наукового пізнання. В на�
уці не існує абсолютних і вічних істин —
кожен раз доводиться перевіряти їх на
міцність, коли виявляються нові факти,
з'являються нові методи, прийоми, тех�
нології чи теорії.

І ми таки маємо привід, щоб знову
переглянути вирок у справі про ук�
раїнський матріархат, і цей привід —
феміністська теорія. Проте — дотри�
муймося процедури. Тому спочатку про
дефініції, далі — про факти, а вже від�
так — їх критичний аналіз.

Отже, матріархат — це така форма
суспільного устрою, при якому влада
належить жінкам, успадкування та
облік спорідненості здійснюються по
жіночій лінії; у вужчому розумінні —
тип сімейних відносин, де головою сім'ї
є мати. Вперше ідею матріархату сфор�
мулював німецький історик Й.�Я. Бахо�
фен ще у 1861 р.2 Головна її теза поляга�
ла в тому, що у далекому минулому
людства існував історичний період, для
якого характерним було домінування
жінок у всіх сферах життєдіяльності.
Цю ідею підхопив та розвинув Ф.Ен�
гельс, який у статті «Походження сім'ї,
приватної власності і держави» (1884 р.)
доводив, що матріархат — це універ�
сальна історична стадія еволюції людст�
ва, неодмінний щабель розвитку будь�
якого суспільства. Обидва вчені мали
на увазі такий лад, за якого владні
функції та повноваження належали
жінкам. Серед українських народозна�
вців того часу прихильником теорії
матріархату став Володимир Охримо�

вич3. Розкриваючи виняткову роль
жінок у весільній обрядовості, аналізу�
ючи особливості українського зви�
чаєвого права, фольклорні мотиви і чис�
ленні етнографічні матеріали, учений
дійшов висновку про існування в істо�
ричному минулому українців доби па�
нування жіноцтва. На той час його аргу�
ментація здавалась «залізною», а сама
праця та ідеї набули виняткової попу�
лярності серед українознавців.

У той час практично кожен ук�
раїнський етнограф, історик чи фольк�
лорист у своїх дослідженнях звертався
до тих чи інших аспектів «жіночої» те�
матики. Докази на користь матріар�
хальності української культури шукали
(і знаходили) насамперед у подружніх
стосунках. Такі поважні учені, як Мико�
ла Костомаров, Петро Єфименко, Іван
Франко та ін. у своїх працях неоднора�
зово вказували на демократизм та
рівноправність взаємин чоловіка та
дружини, звично порівнюючи станови�
ще жінки в українській та російській
сім'ях. З тих часів чи не кожен україніст
у тій чи іншій формі повторив це тверд�
ження, проте жоден не перевірив його.

Втім, доволі скоро теорія матріарха�
ту не витримала випробування практи�
кою: антропологам і етнографам так і не
вдалось віднайти жодного суспільства,
де б жіноча стать була престижнішою за
чоловічу, а самі жінки посідали верхні
щабелі соціальної ієрархічної драбини,
мали легітимні владні повноваження чи
вирішальний голос у прийнятті загаль�
но�суспільних рішень. Про матріархат
майже забули, і він тихо нидів на за�
гумінках науки, аж доки не отримав
свій другий шанс в контексті розвитку
фемінізму. Друга хвиля жіночого руху
(1960—70�ті рр.) стала потужним імпуль�
сом до виникнення і бурхливого роз�
витку жіночих студій, заснованих голо�
вно на засадах феміністської критики
патріархату. Патріархат — універсальна
система влади та домінування чо�
ловіків,  що є — завдяки дії суспільних,
політичних, економічних інституцій —
джерелом гноблення жінок. Саме прин�
цип ґендерної ієрархії є наріжним каме�
нем патріархату. Отож реабілітація

матріархату у новому ідеологічному і
теоретичному форматі здавалася єдино
можливим способом протистояти цьо�
му тотальному чоловічому засиллю.

Проте цього разу вчені не лише неса�
мовито шукали матеріальних свідчень
матріархату, але й критично осмислю�
вали сам концепт. Відтак досить швид�
ко стало зрозуміло, що ідея матріарха�
ту — це лише плід, дзеркальне відобра�
ження, друге Я партріархату. Критики
матріархату як філософського концеп�
ту насамперед звернули увагу на те, що
дане поняття окреслює не стільки владу
жінок, скільки владу матерів. В такий
спосіб програмується засаднича
нерівність поміж самими жінками за ра�
хунок вивищення певної частини
жіноцтва на підставі суто біологічної
здатності до репродукції. Очевидно, що
в межах феміністичного дискурсу
термін, що оперує категоріями вла�
ди/підпорядкування і вибудовує
ієрархії навіть поміж самими жінками,
та ще й на основі їх репродуктивних
функцій, є засадничо неприйнятним.

Апологети матріархату у його кла�
сичному розумінні найчастіше покли�
калися на археологічні знахідки та
міфологічні сюжети, вбачаючи у фігур�
ках «палеолітичних венер» та культах
Великих Богинь прямі докази доміну�
вання жінок в доісторичні часи. Треба
сказати, що українці мають у цьому
сенсі свій окремий спадок: Трипільська
культура (IV�пер. пол. ІІІ тис. до н. е.)
залишила нам чимало глиняних жіно�
чих статуеток, українські степи
рясніють «кам'яними бабами» — ідолами
скіфо�сарматської доби (VI�XII ст. н. е.), 
а у язичницькому пантеоні давніх
слов'ян було щонайменше дві потужні
богині — Лада та Мокош, зображення
яких є на чотириликому Збруцькому
ідолі (ХІІІ ст. н. е.). З огляду на ці та
інші факти заперечувати домінування
жіночого начала у світогляді і віруван�
нях наших предків було б помилково.
Очевидно, що архаїчні релігійні культи
були гіноцентричними: Жінка як сим�
вол самого Життя була об'єктом по�
клоніння, а роль жінок в сакральній
сфері (магії, ритуалах) була винятко�
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вою. Та чи означало все це водночас і ре�
альну владу земної жінки у соціальній
площині? Фактично, на сьогоднішній
день нема жодних доказів того, що
жінки посідали найвищі щабелі у
соціальній ієрархії праслов'ян, доміну�
вали над чоловіками і пригноблювали
їх так само, як діє система патріархату
по відношенню до жінок сьогодні.

Ще одним аргументом на користь
існування епохи матріархату були свого
часу так звані «матріархатні міфи» —
легенди, сюжет яких оповідає про те, що
колись жінки владарювали над чо�
ловіками. Такі міфи спорадично трап�
ляються у різних культурах, та українці
і тут не пасуть задніх: ми маємо таку
собі апокрифічну легенду про Святого
Апостола Петра, різні варіанти якої по�
ширені по всій Україні. Фабула її зво�
диться до того, що колись жінки стар�
шували над чоловіками і при цьому зло�
вживали владою і знущались над ними,
особливо у сім'ї (де їх ролі були діамет�
рально протилежними — м'які та по�
ступливі чоловіки займались домом і
дітьми, а жорсткі та агресивні жінки —
головували в родині, працювали фізич�
но та проводили своє дозвілля у
корчмі). Терплячи наругу, чоловіки бла�
гали Бога змінити такий несправедли�
вий до них лад. Отож Він післав свого
довіреного Ап. Петра, аби той особисто
усе перевірив. Після того, як Божий по�
сланець на власній шкірі запізнав жіно�
чої тиранії (п'яна жінка його облаяла,
побила та вигнала серед ночі з хати), бу�
ло вирішено, що владу слід віддати чо�
ловікам, які тільки й здатні керувати
мудро і справедливо. Однак такі
«матріархатні міфи», як слушно зазна�
чає Джоан Бамбергер, не стільки
свідчать про існування матріархату,
скільки слугують для виправдання
доцільності чоловічого домінування,
тобто — обґрунтовують саму систему
патріархату!

Зрештою, в останні роки дослідни�
ки дедалі більше схиляються до думки,
що добі патріархату (початок якої
співвідносять із виникненням орного
землеробства в епоху бронзи, у сере�
дині І тис. до н. е., коли на теренах
слов'янського світу з'явились перші
зображення божеств у чоловічій по�
добі) передувала епоха відносної ґен�
дерної рівноправности, коли суспільні
відносини чоловіків та жінок будува�
лись на засадах партнерства та солідар�
ности.

Сама по собі ідея матріархату, як і
будь�яка інша наукова гіпотеза, має
право на існування і на певному етапі
розвитку науки посідала певну
еврістичну вартість. Як одна з безлічі
теорій суспільного розвитку, вона не
може бути оцінена як «корисна» чи
«шкідлива». Однак спосіб її викорис�
тання в рамках певної ідеології чи у
політичній площині може мати різні
суспільні наслідки, тож варто бути
уважним до того, хто і заради чого вико�
ристовує цей міф. В межах фемі�
ністської ідеології він може прислужи�
тися до розвитку жіночої самосвідо�

мості, слугуючи за ідеал ґендерно�спра�
ведливого світу та надихаючи жінок на
боротьбу з реальною дискримінацією.
Однак за певних обставин ідея матріар�
хату обертається проти самих жінок, ко�
ли віра у власну одвічну рівноправність
засліплює їх та паралізує їхню волю до
змін.

Спробуймо проаналізувати, в який
спосіб вживає матріархатний міф сучас�
не українське суспільство. Треба зазна�
чити, що для українців матріархат — не
абстрактне поняття, його національним
втіленням є образ Берегині, яка уособ�
лює усі чесноти справжнього Матріар�
ха. Щоб бути послідовними, насампе�
ред з'ясуємо, звідки у наше сьогодення
прийшла Берегиня. Однойменний пер�
сонаж можна віднайти у давній ук�
раїнській міфології: так наші предки на�
зивали лихих духів води, що, згідно
вірувань, мали жіночу подобу та,
подібно до русалок, населяли береги
річок. Згадки про цих міфічних істот в
історичних джерелах трапляються
рідко, тому нема підстав припускати,
що до слов'янського язичницького пан�
теону належала яка�небудь богиня�Бе�
региня. З часів Середньовіччя і аж до
кінця ХХ ст. берегиня забута. Її відрод�
ження у цілком новій іпостасі відбулось
на хвилі національного піднесення на�
прикінці 1980�х. Фактично, сучасний

образ Берегині, незважаючи на його
претензійну традиційність і автен�
тичність, є цілковито новочасним вина�
ходом. Потенційна можливість і потре�
ба для цього виникла у часи Перестрой�
ки, коли комуністична ідеологія втрати�
ла свою монополію і, відтак, був оста�
точно дискредитований сформований
нею канон жіночности — Радянська Су�
пер�Жінка. Проте суспільство, як і при�
рода, не терпить порожнечі. Нова
національно�державницька ідеологія
швидко розробила свій образ ідеальної
жінки з національним забарвленням.
Це почесне місце посіла Берегиня.

Прикметно, що її винахідниками
(батьками?) були письменники�чо�
ловіки. Так, спочатку Василь Рубан
публікує свою новелу «Берегиня», де
розвиває ідею споконвічности ук�
раїнського матріархату. Далі з'яв�
ляється однойменна книга Василя Ску�
ратівського з оповіданнями про
предвічні українські традиції (1987 р.).
Її автор і донині є шеф�редактором
фольклорно�етнографічного часопису
«Берегиня». У той час ці публікації на�
були неабиякої популярності, їх широ�
ко читали й повсякчас цитували, що
дозволило посіяти і проростити ідею
українського домашнього матріархату
(персоніфікованого Берегинею) в ма�
совій свідомості українців.

Значні інвестиції у проект «Бере�
гиня» зробили й українські науковці.
На тлі практично повної відсутності
ґрунтовних історико�етнографічних
досліджень становища українських
жінок в минулому з'явилось безліч
науково�популярних публікацій, що
легітимізували в академічному дис�
курсі український матріархатний міф.
У більшості сучасних видань з жіно�
чої/ґендерної проблематики знайде�
мо розділ чи статтю, що присвячені
історико�етнографічному «обґрунту�
ванню» матріархальності українсько�
го суспільства. Покликаючись на
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«історичний досвід» українського
жіноцтва у повноправності і навіть
домінантності, їх автори ніколи не звер�
таються до аналізу першоджерел чи ма�
сиву фактів, а лише сліпо повторюють
(ніким не перевірені) чужі твердження
та «загальновідомі істини» (як�от: в ук�
раїнській сім'ях завжди керували
жінки, жінка була хранителькою сімей�
ного вогнища, національних традицій
та духовності, жінка�матір користува�
лась винятковими правами і привілея�
ми, дівчата мали свободу вибору наре�
чених і т. д.). Маніпулюючи окремими
фактами, такі псевдовчені екстраполю�
ють їх на всю українську культуру, дово�
дячи, що в Україні ще донедавна пану�
вав домашній матріархат!

Подібні переконання закріпились у
масовій свідомості українця не без до�
помоги класиків української літерату�
ри, які сотворили чимало якравих і до�
волі переконливих жіночих образів.
Героїні творів Ольги Кобилянської,
Марка Вовчка, Івана Нечуя�Левиць�
кого, Квітки�Основ'яненка, Гулака�
Артемовського та інших — це часто
сильні, владні, самостійні і самодо�
статні жінки. Їх надзвичайна ре�
алістичність дозволяє адептам ідеї до�
машнього матріархату покликатись на
літературні сюжети як на реальні істо�
ричні факти! Однак нам не слід забу�
вати, що дехто з тих письменників на�
лежав до кола народовців, які значною
мірою ідеалізували українську се�
лянську культуру, інші ж — не лише
були знайомі з ідеями фемінізму, але й
активно долучились до жіночого руху!
Тому така література — не лише твор�
чий, але й ідеологічний продукт, але
аж ніяк не дзеркало, що відображає ре�
алії життя.

Поза тим, треба зазначити, що ані то�
гочасні дослідники народної культури,
ані письменники не вживали слова «бе�
региня» в межах жіночої тематики.
Скидається на те, що й жодний оригіна�
льний етнографічний, фольклорний чи
історичний текст не містить згадок про
берегиню у зв'язку з жіночим повсяк�
денням.

В сучасній україністиці спосте�
рігаємо парадоксальне явище: з одного
боку, формальне визнання та повсюдне
наголошення особливої ролі та місця
жінки в культурі, суспільстві та історії
України, оспівування українських «ма�
дон» різного гатунку та чи не тотальне
поклоніння Матері та Материнству; з
іншого — майже цілковита відсутність

ґрунтовних досліджень ґендерних ас�
пектів традиційної української культу�
ри. Нам доведеться визнати, що ми
практично нічого не знаємо про повсяк�
денне життя простих українських жінок
в нашому історичному минулому, окрім
того, що «загальновідомо»! Жінка в ук�
раїнців вважається темою сакральною
(чи маргінальною?), відтак — табуйова�
ною (чи небажаною?). Міф про Особ�
ливу Українську Жінку�Берегиню на�
разі підмінив собою глибокі наукові
розвідки.

Попри очевидну штучність та еклек�
тичність образу Берегині (що містить
фрагменти архаїчних язичницьких
жіночих культів та матріархатного
міфа, елементи християнського культу
Богородиці, окремі фольклорні мотиви
та риси літературних персонажів), він
розглядається як автентичний,
одвічний, позачасовий і позаісторич�
ний, втілення самої ідеї істинної жіноч�
ності для українки. На тлі здобуття Ук�
раїною незалежності та формування но�

вої національно�державницької ідео�
логії у 1990�х під гаслом відродження
української духовності, етнічної іден�
тичності та культурних цінностей
відбувається інтенсивне відновлення
численних історичних міфів в дусі нео�
романтичного ретроспекціонізму. Сліпа
ідеалізація традиційної селянської
культури українців вкупі з некритич�
ним, беззастережним прийняттям
оцінок та висновків її дослідників про
виняткове становище жінки призвели
до того, що матріархатний міф став
невід'ємною частиною української
національної міфологеми. Тому�то до�
волі швидко образ Берегині — символу
жінки�матріарха — перекочував з ака�
демічно�письменницької царини у пло�
щину громадсько�політичну.

Осердям образу Берегині є ідея свя�
щенного материнства. Есенціалістське
бачення жіночих репродуктивних
функцій як основного «природного»
покликання та, відповідно, абсолюти�
зація материнсько�опікунської ролі
жінки, властиві патріархатному дискур�
су, віддзеркалені у безлічі культуро�
логічних публікацій з жіночої тематики.
Вони романтизують і сакралізують об�
раз Українки�Матері, недвозначно ви�
магаючи материнської самопосвяти від
кожної української жінки і по відно�
шенню до власної сім'ї, і стосовно своєї
великої родини — Нації. Есен�
ціалістське розуміння материнства оз�
начає перетворення жіночих репродук�
тивних функцій (і самого материнства)
на фактор суспільного престижу і вла�
ди, виведення жіночих соціальних ро�
лей виключно з природних, біо�
логічних, анатомічних особливостей
жіночого тіла.

Своєю присутністю у публічному
дискурсі образ Берегині значною мірою
завдячує діяльності жіночих громадсь�
ких організацій, про що говорила свого
часу ще Соломія Павличко. На це є
кілька причин. З одного боку, образ Бе�
регині міцно асоціюється українською
історією та традиціями, тобто самою
ідеєю українськостi. З іншого боку, Бе�
региня апелює до матріархатного міфа,
пропонуючи жінкам�активісткам зра�
зок ідеальних ґендерних стосунків.
Протягом перших кількох років неза�
лежності (а часом ще й понині) лідерок
та активісток деяких всеукраїнських
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жіночих організацій національно�
патріотичного спрямування опанувала
тверда переконаність у засадничій ґен�
дерній егалітарності чи навіть матріар�
хальності української селянської сім'ї.
Й справді, в межах майже натурального
селянського сімейного господарства
жінка — мати і господиня — відігравала
соціально та економічно значущу роль,
і саме це забезпечувало їй порівняно ви�
сокий статус у родині. Та за останні
півтори сотні років в укладі життя ук�
раїнців багато чого змінилося. Та хіба
зважають на це наші поборниці повер�
нення до традиційного розподілу ґен�
дерних ролей у сім'ї та суспільстві? Во�
ни вбачають у Берегині чи не єдиний
спосіб відновити (зруйновану радянсь�
кою владою) колишню велич ук�
раїнського жіноцтва. «Районувати»
(користуючись лексикою селек�
ціонеpів) предвічні ґендерні стереотипи
доіндустріального українського села в
умовах сучасного (пострадянського,
постколоніалього, інформаційного,
зросійщеного, громадянського, демо�
кратичного, глобалізованого) ук�
раїнського суспільства — такою була
утопічна ідея оптимального вирішення
«жіночого питання». Та всім відомо, ку�
ди веде дорога, вторована благими
намірами... Адже, по суті, ці діячки
жіночого руху несвідомо пропагували
консервативне есенціалістське бачення
жіночої суспільної ролі (заснованої на
функціях біологічного та культурного
відтворення) та підтримували ідею ґен�
дерної серегації приватної�жіночої та
публічної�чоловічої сфер активності,
самореалізації й відповідальності. 

У 1990�х образ Берегині та від�
повідна риторика використовувалися
практично у кожній публічній дискусії,
що стосувалася жіночої проблематики,
з тим, щоб аргументувати унікальний
український шлях жіночої емансипації і
заперечити доцільність в Україні будь�
якого фемінізму. «Дорогі жіночки! Ви
завжди були справжніми Берегинями
ваших родин і нашого народу, то ж за�
лишайтеся ними назавжди!» — раз�по�
раз з пафосом закликали жінок ура�
патріотично налаштовані псевдо�на�
уковці та громадські діячі підчас конфе�
ренцій, мітингів чи у засобах масової
інформації.

Специфіка українського жіночого
руху у перші роки незалежності поляга�

ла у тому, що власне жіночі інтереси у
ньому були підпорядковані інтересам
національно�державним, тобто пробле�
ми боротьби з дискримінацією жінок,
відстоювання їх прав та законодавче за�
безпечення ґендерної рівності розгля�
дались як другорядні у порівнянні із за�
вданнями державотворення та
національно�культурного відродження.
Прикметно, що їх вирішення жінки
розглядали як особливу суто жіночу
місію. Так, у Програмі Української хри�
стиянської партії жінок сказано:
«Жінки України змушені великою
відповідальністю перед народом та
своїми дітьми мобілізувати всі сили,
щоб рятувати націю від фізичного та
духовного виродження, відродити наші
національні традиції, національну
свідомість та високу християнську мо�
раль». Проектуючи функції жінки�Бе�
регині зі сфери сім'ї на сферу громадсь�

ко�політичну, ці громадські організації
не лише закликали жінок заопікуватись
українцями і Україною з позиції матері�
господині, але й продовжували обстою�
вати право і обов'язок кожної жінки бу�
ти такою Берегинею. Яко невід'ємна
складова нової національної міфології,
Берегиня пропонує українській жінці її
нову суспільну місію, яку, до того ж,
можна і треба здійснювати в стінах
власного дому.

Процес екстраполяції образу і
функцій Берегині з мікрорівня (сім'ї)
на макрорівень (суспільно�політичну
сферу) став особливо інтенсивним, ко�
ли найвищі українські державні діячі і
посадовці�чоловіки почали активно ек�
сплуатувати цей образ. Так, 6 березня
1999 р. газета «Голос України» опубліку�
вала на своїй першій шпальті два
привітання від наших тодішніх
очільників — президента Кучми під за�
головком «Берегиням роду нашого.
Вітання українським жінкам з 8 Берез�
ня» та голови Верховної Ради Ткаченка
«Берегиня роду нашого безсмертного».
Цитата з останнього є вкрай промовис�

тою: «Жінка�Мати, Жінка�Дружина,
берегиня роду нашого…». Згодом Воло�
димир Литвин підхопив естафету попе�
редників і розвинув далі їхні тези:
«Жінка в її різних іпостасях — матері,
дружини, сестри, коханої — найблаго�
словенніша з нас сущих... Шановливе
ставлення до жінки — органічна скла�
дова українського національного харак�
теру, нашої моральності й духовності.
Вона — вінець природи, святиня, нень�
ка, господиня, подруга, трудівниця, бе�
региня родинного вогнища, уособлення
найвищих людських чеснот» («Голос
України», 7.03.2003). Не відстають і
керівники місцевого рівня, які у своїх
привітаннях прямо ототожнюють
жінку�берегиню виключно з її мате�
ринськими функціями по віднoшенню
до сім'ї і цілої України: «8 Березня —
свято наших берегинь. Свято тих, від
кого залежить і наше сьогодення, й здо�

бутки майбутнього. Доля кожної сім'ї і
розквіт краю, прийдешнє України...»
(закарпатська газета «Репортер», 
7 березня 2003 р.); «Адже слова сім'я,
родина, мати, берегиня є одним цілим,
ім'я якому Життя. Це у наших матерів,
споконвічних берегинь сімейного во�
гнища, найкрасивіші очі, найніжніші
руки, найвідданіші серця» (газета «Ни�
колаев Вечерний», 13 травня 2003 р.).

Процес розширення сфери мате�
ринської турботи української жінки�
Берегині тривав, і вже у травні 2003  р.
президент Кучма під час зустрічі з
жінками�учасницями II Форуму діло�
вих жінок України та Росії, підкреслю�
ючи велике значення, яке відведене у
нашому суспільстві жінці, зазначив, що
«в Україні жінку — хранительницю до�
машнього вогнища, роду називають бе�
регинею. Жінка�підприємець — береги�
ня двічі. Адже у її руках — колектив,
підприємство, від неї залежить успіх
справи і багато в чому імідж країни»4.
Таким чином, відбувається поступо�
ве зрощення образів Матері�Берегині
та Матері�Батьківщини, Берегиня 
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обертається проти самих жінок, коли віра

у власну одвічну рівноправність засліплює

їх та паралізує їхню волю до змін



починає персоніфікувати саму ук�
раїнську націю.

Це стає цілком очевидно, якщо по�
руч із вербальним текстом проаналізу�
вати також і візуальний ряд, що ним
оперує сучасний український політич�
ний дискурс. У цьому сенсі вельми по�
казовою є передвиборча кампанія єди�
ної жіночої партії, що претендувала на
обрання до парламенту у 2002 р., — Ук�
раїнського Політичного Об'єднання
«Жінки за майбутнє». З одного боку, це
єдина партія, яка прямо заявляла про
необхідність забезпечення ґендерної
рівності у політичній сфері. З іншого,
логотип партії (голубка з пташеням),
ключові гасла («За щастя родини! За
долю дитини!») та візуальні образи
політичної реклами (матір з дитиною)
різко дисонували із закликом до розши�
рення участі жінок в управлінні держа�
вою. Хіба що трактувати останню як ве�
лику родину, лад у якій повинні навести
турботливі матері�господині... Та чи
зрозуміла цю внутрішню суперечність
лідерка партії Валентина Довженко

(яка до того ж очолювала Держкомітет
у справах сім'ї та молоді)? Аж ніяк! Бо
ж і програма партії насамперед розгля�
дає «жінку як основу сім'ї, берегиню ро�
дини, берегиню держави». Про позицію
партії «Жінки за майбутнє» щодо ролі
жінок в сучасному українському
суспільстві недвозначно свідчить назва
організованого нею напередодні Дня
незалежності (2003 р.) в Кіровограді
круглого столу «Берегиня роду і народу:
до питання про суспільну адаптацію
жінки в умовах незалежної України»
(виділення авт.). Очевидно, шлях Бере�
гині — то найкращий спосіб для
національно�свідомої української
жінки прислужитися своїй Бать�
ківщині.

Фактично, образ Берегині з інтег�
ральної складової української націо�
нальної міфологеми поступово перетво�
рюється на один з центральних еле�
ментів офіційної державної ідеології.
Цей процес досяг свого апогею у мо�
мент встановлення на головному май�

дані країни Монумента Незалежності.
Молода українська нація (як, зрештою,
більшість європейських націй у час їх
народження) візуалізує себе в образі
молодої жінки у національному строї.
Піднесена ледь не до небес (фалічна
символіка самого монументу — то окре�
ма тема), вона не лише втілює Незалеж�
ну Українську Націю (на що вказує
гілка калини в її руках), але й недвоз�
начно відтворює, за словами колишньо�
го президента Кучми, «образ Оранти —
берегині нашого українського роду», що
становить «сутність національної ідеї»5.
На церемонії відкриття урядовці неод�
норазово називали скульптуру
Матір'ю�Берегинею та Матір'ю�Ук�
раїною, а наскрізним мотивом пісень,
що лунали, була ідея відданості дітей�
українців своїй неньці�Україні. Що�
правда, заради справедливості треба
сказати, що після Помаранчевої Рево�
люції українські можновладці щораз
рідше апелюють до Берегині як єдиного
канону української національно�лояль�
ної жіночності.

Важко не помітити, що іконо�
графічно ця фігура дуже схожа на зоб�
раження Богородиці�Оранти з
Софіївського собору у Києві. Такий же
образ Богородиці відтворено на мону�
менті під назвою «Хвиля Національно�
го Відродження» поруч із пам'ятником
Тарасові Шевченку у Львові. Водночас
образ Оранти є логотипом однієї з най�
потужніших всеукраїнських жіночих
організацій — «Жіночої громади». Та�
ким чином, у політичному і публічному
дискурсі відбулося цілковите злиття і
ототожнення образів Богородиці, Нації
і Жінки, як і понять хриcтиянство,
патріотизм і материнство, а сама Бере�
гиня набула статусу офіційної, протего�
ваної державою, моделі для жіночої
ідентифікації.

Про те, наскільки переконливим і
дієвим є образ Берегині для посполито�
го українського люду, свідчить те,
наскільки ефективним виявився
відповідний імідж Юлії Тимошенко,
який швидко зробив її найпомітнішою і

найвпізнаванішою українкою у світі. У
своїй політичній кар'єрі ця жінка пе�
реміряла і перепробувала силу�силенну
образів у пошуках того, який би давав
на практиці найвищий ККД у кон�
кретній політичній ситуації6. І от під час
передвиборчої кампанії 2002 р., коли їй
треба було завоювати прихильність
патріотично�налаштованого західноук�
раїнського електорату, Юлія Тимошен�
ко не лише починає користуватись ви�
ключно українською мовою для усіх
свої публічних виступів, але й ззовні
змінюється до невпізнання — насампе�
ред за допомогою накладної коси. Ця
традиційна зачіска заміжньої жінки�мо�
лодиці вкупі з суворими темними за�
критими костюмами вмить перетворює
її на Берегиню — рішучого і суворого,
але водночас мудрого, досвіченого, тур�
ботливого і справедивого Матріарха.
Материнські нотки постійно лунають у
риториці Тимошенко та у політичній
рекламі. Наприклад, у буремні дні По�
маранчевої Революції простоволосою
зверталась вона до своєї великої роди�
ни�нації, уособленням якої став Майдан —
«рідні мої» (на відміну від, скажімо,
Ющенкового «любі друзі»).

Жіночі стратегії у політиці — річ не
нова, але Юлія Тимошенко демонструє
їх у класичному виконанні. Однак сама
вона аж ніяк не вважає себе представни�
цею жіночих інтересів у політиці. Якраз
навпаки: при кожній нагоді вона запере�
чує будь�який зв'язок з жіночим рухом
чи, борони Боже, з фемінізмом. У
політиці, цій жорстокій чоловічій грі,
вона лише грає роль жінки. Дехто
навіть називає її єдиним справжнім чо�
ловіком у цій сфері! Отож�бо, що чо�
ловіком. Хоча за стилем свого життя
Юлія  Тимошенко — справжнісінька
феміністка.

Стереотипне уявлення про фемі�
ністку як мужеподібну, грубувату, ста�
тево�невдоволену, озлоблену й агресив�
ну, схильну до сексуальних збочень чо�
ловіконенависницю все ще притаманне
публічному дискурсу сучасної України.
Завдяки дискредитації поняття фе�
мінізму в рамках комуністичної ідео�
логії та внаслідок спотворень під час ра�
дянської практики, жіноцтво упередже�
но сприймає цей термін, вбачаючи в
ньому лише чергову загрозу якійсь аб�
страктній «вічній жіночності». Класич�
ний приклад — викривлене розуміння
сенсу свята 8 Березня, яке з Дня Міжна�
родної Солідарности Жінок (який
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Для українців матріархат —

не абстрактне поняття, його національним

втіленням є образ Берегині, яка уособлює

усі чесноти справжнього Матріарха
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ООН визнала ще у 1977 р.) перетвори�
лось на ушанування жіночності, краси,
весни і кохання. Нерозуміння сутності
фемінізму (як руху жінок проти дис�
кримінації, за забезпечення рівних із
чоловіками прав та можливостей) ха�
рактерне не лише для масової буденної
свідомості українців, воно властиве
навіть інтелектуальним та політичним
елітам.

Та й національно�орієнтований
жіночий рух в Україні активно запере�
чує свою причетність до фемінізму. Зре�
штою, поміж націоналізмом та фе�
мінізмом є одна суттєва суперечність,
що полягає у часто протилежному ба�
ченні місця і призначення жінки: в об�
меженому сімейному чи у відкритому
суспільному просторі. Проте проблема�
тичність поєднання цих двох ідеологій
та систем цінностей часом не усвідо�
млювали навіть самі лідери деяких
жіночих організацій. Поодинокі спроби
ж синтезу традиціоналізму та фемі�
нізму виявились, як і слід було очікува�
ти, невдалими. Це логічно спричинило
прискорення процесу увиразнення та
уточнення ідеологічних преференцій
окремих жіночих груп, відтак — дало
поштовх до певної спеціалізації ук�
раїнського жіночого активізму. Проте
навіть ті жіночі організації, чиї цілі та
діяльність насправді відповідають
феміністським стратегіям суспільних
змін (усунення сексизму як дис�
кримінації жінок за ознакою статі, за�
безпечення рівних прав та можливостей
для жінок в економічній, політичній,
соціальній, правовій сфері тощо) і досі
не готові визнати себе феміністичними.

Подібна обачність цілком зрозуміла,
якщо взяти до уваги, з одного боку,
вкрай негативну суспільну опінію про
фемінізм, а з іншого, необізнаність
жінок�активісток з основами фемі�
ністської теорії і практики, яка не дозво�
ляє їм переконливо спростовувати ці
хибні уявлення. Першими, хто прорвав
теоретичну блокаду фемінізму в Ук�
раїні, були дослідниці�літературознавці —
Соломія Павличко, Ніла Зборовська,
Оксана Забужко, Ірина Жеребкіна, од�
нак це не означало, що їх пропозиція
фемінізму була прийнята з готовністю і
вдячністю. Хоча дискусії в засобах ма�

сової інформації засвідчують, що часи
тотального нігілізму минули і очевид�
ним є величезний інтерес (зокрема, зі
сторони самого жіноцтва) до цієї теми,
однак критична нестача фахових і попу�
лярних публікацій з цього приводу все
ще залишає цей суспільний запит неза�
доволеним. Тому й феміністський дис�
курс залишається маргінальним і в
суспільстві, і в політиці.

Натомість в українських сім'ях чи не
вся повнота обов'язків продовжує зали�
шатись на плечах жінок. Жінці накину�
то «особливу місію» у долі української
держави, нації і сім'ї. Місію, що означає
відповідальність за цю долю. І за недо�
лю. Завищені суспільні очікування що�
до жіноцтва і фатальні невдачі, що
впродовж століть є супутниками ук�
раїнської історії, неминуче спричиня�
ють «комплекс провини» і фрустро�

ваність у тієї самої «слабкої та прекрас�
ної» частини української людності, на
яку була покладена «місія» врятувати.
Одною з найбільш згубних, деструктив�
них ідей, яку впродовж століть навіюва�
но українці, — це ідея жертовності.
Жертовність яко найвища жіноча чес�
нота несумісна з емансипаційним
феміністським (ба, навіть просто демо�
кратичним) дискурсом, бо засадничо
позбавляє жінку права на власну вільну
особистість, її всебічний розвиток, що
можливий лише за умови здорового
егоїзму.

Небезпека, що чатує на прихильне до
Берегині українське жіноцтво, полягає
в створенні та підтримці ілюзії про
особливе і високе становище жінки в
Україні, що насправді має мало спільно�
го як з існуючими соціальними ре�
аліями, так і з історичною правдою.
Водночас така позиція фактично дає
моральні підстави для витіснення
жінок з політичної та економічної сфер
назад у дім та сім'ю, де вони такі важ�
ливі, потрібні, де начебто тільки й мож�
на жінці себе реалізувати. Матріархаль�

ний міф — то ідейний наркотик, самооб�
ман, спосіб втечі від жорстокої реаль�
ності, де жінка — зневажена, експлуато�
вана, безправна, безмовна, у світ мрії —
де весь український космос обертається
навколо Берегині, що гордо стоїть на
постаменті. Він суттєво перешкоджає
українському жіноцтву усвідомити
власні проблеми і перспективи у
супільно�політичні сфері. Як цілком
слушно зазначила Мар'яна Рубчак,
«більшість українок ще не усвідомила,
що їхня ідентичність реконструюється в
рамках чоловічих моделей влади задля
того, аби посилити привілейовану чо�
ловічу систему вартостей».

Стереотипи процвітають там, де нема
знань. Жити міфами — то дурити себе
самих. Лише пізнавши справжній істо�
ричний досвід українського жіноцтва,
ми зрозуміємо, що ніколи життя жінки в

Україні не було (та й не могло бути) іде�
альним. Уся попередня історія України —
це історія чоловіча (писана чоловіками
про чоловіків і для чоловіків), а матріар�
хатний міф та образ Берегині — яскраві
тому підтвердження. Жіночої історії ми
не знаємо, але пізнати її часто жорстоку,
болючу, неприємну правду просто не�
обхідно. Зняти «рожеві окуляри» з по�
гляду на минуле жіноцтва — означатиме
для нас увиразнення ґендерних проблем
сучасного українського суспільства. Їх
визнання та усвідомлення є чи не най�
важливішим кроком на шляху до їх
розв'язання. «Я»

1 Скорочений варіант цієї статті опубліковано

у газеті «Дзеркало тижня», 23 квітня 2005, с. 27.

2 Повний виклад своєї теорії Бахофен зробив

згодом у праці «Матріархат» (1897 р.).

3 Свої ідеї та аргументи В. Охримович виклав

у праці «Значення малоруських весільних обрядів в

історії еволюції сім'ї» (1891).

4 Цит. за повідомленням офіційного Інтернет —

представництва Президента України

http://www.president.gov.ua/news/

159043947_mode_print.html

5 Повний текст виступу див. 

на http://www.kuchma.gov.ua/main/?speech�36

6 Ці трансформації нескладно простежити 

за фотоальбомом на її особистому сайті

www.правда.com.ua

Жінка в українців вважається темою

сакральною (чи маргінальною?), 

відтак — табуйованою (чи небажаною?)

ОКСАНА КІСЬ
історик та етнолог, кандидат

історичних наук, наукова

співробітниця інституту

народознавства НАН України,

співголова Науково�дослідного Центру

«Жінка і суспільство» (НУО), 

з 1994 р. досліджує ґендерні аспекти

української історії та етнології, 

живе і працює у Львові
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Женскоелидерство
ЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ со�
вершенно четко отражаются в
языке, ибо последний выступает

квинтэссенцией общественного созна�
ния. Так, в русском языке слово «лидер» —
мужского рода, аналогичное понятие
женского рода отсутствует. В обыден�
ном сознании также прочно закрепился
ассоциативный ряд: лидер—мужчина—
высокий статус в обществе толпы после�
дователей. Разрушить этот ассоциатив�
ный ряд в массовом сознании достаточ�
но сложно.

Научная же трактовка лидерства и
лидера давно вышла за пределы упомя�
нутого ряда. Ученые разграничивают
формальное лидерство, связанное с об�
ладанием официальным статусом в ор�

ганизационной иерархии, и неформаль�
ное, когда лидер не обладает статусом,
но это не мешает ему/ей оказывать вли�
яние на других для достижения общих
целей. Лидерство также проявляется на
разных уровнях: на мега�уровне рожда�
ются новые общественные движения, на
макро�уровне появляются эффективно
функционирующие организации, на ме�
зо�уровне создается атмосфера для эф�
фективной работы группы и на микро�
уровне развивается эффективная лич�
ность, которая берет на себя ответствен�
ность за свою жизнь, а не перекладывает
ее на государство, общество, начальство
и т. д. Также понятие «лидер» утратило

свою маскулинную окраску и все чаще
его можно встретить в сочетании с жен�
скими именами.

Исследования женского лидерства
достаточно активно проводятся послед�
ние 20 лет. За это время тематика иссле�
дований серьезно эволюционировала.

На первоначальных этапах изучения
чаще всего задавались вопросом, спо�
собны ли женщины к лидерству. В на�
стоящее время ответ на этот вопрос ни у
кого не вызывает сомнения, так как жен�
щины на деле доказали свою способ�
ность к лидерству: они занимают 16%
мест в национальных парламентах, яв�
ляются президентами (Ирландия, Лат�
вия, Филиппины, Финляндия) и пре�
мьер�министрами (Бангладеш, Новая
Зеландия, Мозамбик), возглавляют на�
циональные парламенты/Палаты пар�
ламента (27 женщин).

На смену первому вопросу пришли
два других. Отличаются ли женский и
мужской стили лидерства и почему жен�
щины по�прежнему слабо представлены
на официальных лидерских позициях?

Остановимся подробнее на отличиях
в стилях лидерства. Можно найти нема�
ло литературы, в которой присутствует
разделение на мужской и женский стиль
лидерства. Мне меньше всего хотелось
бы заниматься категоризацией людей по
признаку пола. На мой взгляд, стиль ли�
дерства конкретного человека является
индивидуальным. Очень часто доводит�
ся сталкиваться с ситуацией, когда муж�
чина демонстрирует стиль, который
принято называть женским, и наоборот.
Поэтому точнее говорить о феминном и
маскулинном стилях, так как фемин�
ность и маскулинность не связаны на�
прямую с биологическим полом инди�
вида, а являются социально сконструи�
рованными. Другими словами, в обще�
стве формируются представления о том,
как должна вести себя женщина, какие
роли она должна выполнять, к чему
стремиться и проч. (идеалы феминнос�
ти) и, соответственно, как должен вести
себя мужчина (идеалы маскулинности).

Ф
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Феминный стиль лидерства часто на�
зывают социально или личностно ори�
ентированным. Лидер, демонстрирую�
щий данный стиль, на первый план ста�
вит людей, их потребности, самореали�
зацию, ценности, интересы и прочее.

Феминный стиль ориентирован на
сотрудничество, а не на конкуренцию,
ассертивность, а не агрессию. Гораздо
меньшее значение придается формаль�
ным статусам и меньше времени тратит�
ся на создание формальных атрибутов
собственного статуса. Лидеры, испове�
дующие феминный стиль, склонны
строить сеть взаимодействия, так как им
хочется быть в центре сотканной паути�
ны, в то время как сторонники маску�
линного стиля отдают предпочтение по�
строению иерархии, ибо желают быть на
вершине последней. Из отличия между
паутиной и иерархией вытекают отли�
чия в стиле коммуникации: когда лидер
находится в центре паутины, ей/ему
проще общаться со своими последовате�
лями, соответственно, легче получить
любую информацию, в том числе обрат�
ную связь по различным вопросам. Пре�
бывание на вершине иерархии порожда�
ет ограничение круга общения и фильт�
рацию информации.

Также существует следующее разде�
ление стилей лидерства или двух типов
лидеров: «лидер�павлин» и «лидер�аку�
шерка». Когда лидер поглощен идеей
собственной значимости, важностью
своего статуса и своих речей, он напоми�
нает павлина, расправляющего свой кра�
сивый хвост, главное для него — произве�
сти впечатление на других, озвучить
собственные идеи и воплотить собст�
венные мечты. Такой/такая лидер боль�
ше всего боится оказаться не на высоте,
боится посягательств на свой авто�
ритет. В итоге любая обратная 
связь воспринимается как внешняя

угроза, интересами и ценностями после�
дователей просто пренебрегают. «Ли�
дер�акушерка», напротив, стремится по�
мочь родиться чему�то новому, что от�
сутствовало прежде: новым чувствам,
новым мыслям, новым стремлениям. Та�
кой/такая лидер отходит на второй
план, но при этом создает неповтори�
мую атмосферу, которую называют сре�
дой «йогурта» — средой, которая 
обеспечивает рост. 

Я ни в коем случае не хочу сказать,
что все мужчины демонстрируют маску�
линный стиль и стиль «павлина», а все 

женщины — «феминный» и стиль «аку�
шерки». Самый избитый пример жен�
щины, приверженной маскулинному
стилю, являет собой Маргарет Тэтчер.
Да и премьер�министра Украины Юлию
Тимошенко нeоднократно называли
«единственным мужчиной в правитель�
стве». Я хочу сказать, что традиционная
женская гендерная роль, предписываю�
щая женщине уход за детьми и выполне�
ние экспрессивной роли в семье (под�
держание взаимодействий в рамках се�
мьи), конечно же, создала уникальные
возможности для женщин в развитии
качеств, которые и лежат в основе фе�
минного стиля лидерства и стиля «аку�
шерки».

В эпоху аграрного и индустриально�
го обществ организации строились по
иерархическому признаку, наиболее яр�
ким примером такой организации вы�
ступает армия. Позднее армейские
принципы были перенесены и в другие
общественные сферы, прежде всего в
бизнес и в политику. Долгие годы муж�
чины выстраивали здесь свои правила
игры, одной из замаскированных целей
которых выступало создание своей тер�
ритории, недоступной женщинам. 
В 60�70�е гг. в пособиях по менеджменту
для женщин, желающих достичь высо�
ких постов в бизнесе и политике, реко�
мендовалось постигать правила муж�
ских игр, в частности, таких как футбол.
Ибо стратегия и правила мужских игр
(вне зависимости от общественной сфе�
ры) очень похожи. Эти советы, навер�
ное, помогали женщинам продвигаться
по иерархии 30�40 лет назад, но сейчас
ситуация меняется: общество движется
в направлении постиндустриализма.

В постиндустриальном же обществе
происходит диверсификация организа�
ционных структур. В цене оказываются
гибкость, работа в команде, всесторон�
нее развитие работников. Организации
все больше требуют качеств и навыков,
предоставить которые может в первую
очередь женщина. Прошли те времена,
когда женщины учились играть по муж�
ским правилам, сейчас пришло время
вносить свои феминные правила игры в
различные сферы жизни общества. Об�
щество от этого только выиграет. «Я»
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ОТИМ МЫ ТОГО ИЛИ НЕТ, мы живем в
мире, где от нас чего�то ждут, что�то
нам предписывают, где мы чем�то

обязаны другим и чем�то ограничены. Су�
ществует множество само собой разумею�
щихся норм, регламентирующих нашу
жизнь, и одна из основных — стереотипы
восприятия женских и мужских ролей в
общественном сознании.

Такие стереотипы твердо замешаны на
инстинктах и архетипах, страхах и бессоз�
нательных стремлениях. Мы сопротивля�
емся стереотипам, пытаемся их преодо�
леть, или, наоборот, поддаемся их влия�
нию, короче, живем в их постоянном при�
сутствии. И ищем себя в роли Женщины
или Мужчины.

Быть женщиной легко или сложно? С
одной стороны, патриархальное общество
препятствует реализации женских уст�
ремлений, с другой — по данным недав�
них психологических исследований, 65%
семей в Украине построены по матриар�
хальному принципу. Получается, что на
одном поле мы, женщины, впереди по ме�
ре ответственности и уровню принимае�
мых решений, на другом — отброшены
назад и значительно.

Почему так происходит? Система ус�
тойчивых ролевых предписаний, некогда
выполнявшая защитную, смыслообразу�
ющую для отдельного индивида и обще�
ства в целом роль, сегодня зачастую явля�
ется препятствием на пути реализации
женщины в социуме. Вспомним прошлое.
Женщин любых сословий сызмальства
готовили к выполнению основного пред�
назначения удачно выйти замуж и быть
примерной женой своему супругу, кото�
рый, напротив, волен сам выбирать себе
поприще или вести хозяйство по своему
усмотрению.

Да, были женщины�подвижницы, уче�
ные, искатели, но их небольшое число,
как любое исключение, лишь подтверж�
дало правило.

Сегодня мир изменился. Мы перешли
из мира вещей и незыблемых взаимодей�
ствий в мир процессов, где уже нет оста�
новок, только течения, потоки в мегапо�
токе. Пожалуй, как никогда справедливы

слова Алисы из Страны Чудес: «Нужно
очень быстро бежать, чтобы оставаться на
одном месте».

Тем не менее, основной каркас роле�
вых ожиданий остался тем же: успеш�
ность женщины по�прежнему определя�
ется удачной семейной жизнью, успеш�
ность мужчины положением в социуме.

И этот каркас обрастает всевозможны�
ми социальными мифами, часто красивы�
ми и опоэтизированными, за каждый из
которых женщина расплачивается час�
тичкой своей свободы.

Так, миф о присущем женщинам при�
оритете личных дел и забот над рабочими
стоит нам того, что женщины часто не
рассматриваются как серьезные претен�
денты на лидерские, неординарные ва�
кансии. Идея квотирования женских ра�
бочих мест в отдельно взятой организа�
ции мне лично не очень близка (представ�
ляю себе реальные трудности работодате�
ля, вынужденного жестко ориентировать�
ся на пол соискателя вакансии). Однако
изначально выставляемые ограничения
по половому признаку, которыми пестрят
объявления о приеме на работу интеллек�
туального или лидерского характера, во�
все не способствуют свободной самореа�
лизации.

Полумиф, полуправда о женщине как
хранительнице семейного очага вызывает
ассоциации с архетипической птицей, ук�
рывающей гнездо своими крыльями.
Красиво и мощно. Только в реальной
жизни часто оборачивается тем, что от�
ветственность за семью и быт полностью
ложится на женские плечи, и этой птице
уже абсолютно некогда взлететь. Так со
временем атрофируются крылья, любовь
к свободному парению, да и сами воспо�
минания о полете. Гордая птица, способ�
ная на многое, превращается в обычную
клушу�наседку, теряя первоначальный
масштаб своих интересов.

Миф о своеобразии женских ка�
честв и ее мыслительных процессов
приводит к тому, что и личные дости�
жения женщины в социуме нередко
приписываются счастливому случаю,
удачному стечению обстоятельств,

влиятельному союзнику, а не самой
женщине как творцу своей судьбы.

Ценой мифа�представления об иде�
альной супруге, встречающей «усталого
кормильца» пирожками и не задающей
лишних вопросов, является осознанный
или неосознанный отказ женщины от вы�
бора своего собственного пути, способа
самораскрытия.

Наверное, таких мифов можно приве�
сти еще немало. За каждым из них — жен�
ские судьбы. Такова ситуация снаружи. И
возникает вопрос: как с этим быть? Как
сегодня быть женщиной и выражать се�
бя? Путь первый — возможность, пусть
исподволь, постепенно, но менять сло�
жившиеся стереотипы и традиции, сдви�
гая их в сторону равноправного взаимо�
действия, создавая условия для большей
активности женщин в обществе. Этим за�
нимаются многие женские организации,
этому посвящено феминистское движе�
ние, в котором многие женщины находят
себя.

Меня же, как психолога, больше инте�
ресует путь второй — стать и оставаться
собой в существующей сегодня реальнос�
ти. И тем самым способствовать измене�
нию «правил игры» личным примером.
Ведь в этом и состоит истинная свобода —
принять реальную совокупность условий
и выразить себя в них.

Речь идет о выходе за рамки индиви�
дуальных, ставших родными, стереоти�
пов, осознании и раскрытии себя — того,
без чего не начнется ни одно прогрессив�
ное общественное движение. Основные
препятствия к нашему движению вперед
все�таки не снаружи, а внутри, и они мо�
гут стать началом нашего роста.

Итак, будем иметь в виду то, что может
быть, но работать с тем, что есть. Для на�
чала примем как аксиому неоспоримую
внутреннюю свободу каждого человека и
свою в том числе. Помнится, в далекие
доперестроечные времена в одном из
женских журналов горячо обсуждалось
письмо женщины, выбравшей личную
свободу взамен обычной обывательской
жизни. Это было странно и вызывающе, и
в итоге женщину все�таки осудили, объя�

20 О женской свободе замолвите слово...

О женской свободе
замолвите слово...
Х

О женской свободе замолвите слово... 21

вив свободу никакой не ценностью, 
а дурацкой блажью и бегством от ответст�
венности.

Сегодня, конечно, это все выглядит
иначе. Дело не в противопоставлении се�
мья—свобода, а в том, чтобы уметь оста�
ваться свободной везде, и в семье тоже.

Препятствование свободному течению
своей доброй воли означает насилие по от�
ношению к себе. Свобода же выражается
еще и в умении давать себе личное прост�
ранство—время и уважать чужое. Часто
ли суета сует так поглощает нас, что неког�
да остановиться, задуматься, а то ли мы
делаем, соответствует ли это нашему вну�
треннему звучанию? А ведь это так же
важно, как постоянная сверка туристского
маршрута, иначе легко сбиться с пути.
Свобода быть собой — это и открытость, и
новизна реакции в общении, умение оста�
ваться «здесь и сейчас» и не сбегать в заез�
женные объяснения действительности.
Быть собой значит спокойно, безэмоцио�
нально беречь границы своего простран�
ства и в то же время сохранять текучесть,
психологическую гибкость.

А как же быт? Как же оставаться сво�
бодной, если столько ежедневных обя�
занностей, что времени для себя не оста�
ется вовсе? Попробуем не зацикливать�
ся на быте, не делать его полем боя с со�
бой и близкими. Разумно разделить обя�
занности, избегать «рывков и утоми�
тельного труда как оправдания за неза�
планированный отдых или возникшую
ссору, как способа что�либо доказать.
Переделать все дела «назло врагам», ко�
нечно, — способ снятия накопившейся
агрессии, но очень уж разрушительный,
к тому же это невозможно выполнить
все дела наперед. Гораздо полезнее со�
кращать нагрузки, в том числе с помо�
щью бытовой техники, не усложнять се�
бе задачи, считать отдых таким же важ�
ным делом, как и все остальные. Нам не
прожить без самообслуживания, но жи�
вем мы не для того, чтобы убирать, сти�
рать, готовить, а для того, чтобы дарить
радость себе и людям. Отсюда и одна из
житейских мудростей: «делай дело с ра�
достью или не делай вообще!» Действи�
тельно, по здравому размышлению, так
ли уж необходимо нам делать все, что
мы делаем? По большому счету, домаш�
ние нагрузки можно сократить пример�
но вдвое. Иногда за постоянным трудо�
голизмом скрывается боязнь остаться
наедине со своими переживаниями, или
отсутствие теплых человеческих кон�
тактов, или ощущение тлеющей семей�

ной неудовлетворенности. Ведь близких
можно приучить к самообслуживанию,
не делая из этого трагедии. Это кажется,
что проще сделать самой, чем просить,
напоминать, мотивировать… Ведь в ито�
ге получится полная задерганность и
«медвежья» услуга тем же детям и су�
пругу. Одна моя знакомая придумала
чудесный лозунг на эту тему: «Повы�
сить лучистость в быту!» Попробуем
жить, помня об этом. И кастрюли попро�
буем мыть с радостью, а не с исступле�
нием.

По�моему, это и есть главные вещи, ко�
торые можно передать близким, особенно
детям. Вместе с любовью — урок свободы,
уважения к своей потенциальности и
урок радости, счастья быть живым. Жен�
щина�мама — тема отдельная и обшир�
ная. Часто за суетой, стремлением обеспе�
чить, обуть, одеть, накормить мы упуска�
ем растущую Личность, ее радости, трево�
ги, ее огромный внутренний мир, кото�
рый нам по неведению сдается мелким и
незначительным. Неправда, что работа и
дом не оставляют времени на общение с
ребенком. Давно известно, что дело не в
количестве, а в качестве проведенного с
ребенком времени. И опять же, мама сво�
бодная и радостная, оптимистичная, зна�
ющая, что «стакан всегда наполовину по�
лон», а хороших людей больше, даст ре�
бенку несравненно больше, чем идеаль�
ная хозяйка, но раздраженная и задерган�
ная домашней работой и жалующаяся на
жизнь. Ребенку нужен прежде всего Дом,
где выслушают, поймут и поддержат, где
можно жить, экспериментировать и ста�
новиться собой, а не «картинка с выстав�
ки», блестящая, но безжизненная.

Итак, договорились. Свобода и ра�
дость существования — и что дальше?
Попытка прислушаться к себе, своему
внутреннему звучанию и проявить его во�
вне. Постараться, чтобы форма соответст�
вовала внутреннему содержанию. И да�
рить это содержание миру.

Настоящий успех приходит тогда,
когда не просто стремишься к нему, а де�
лаешь что�то свое, близкое, ориентиру�
ясь больше на процесс, чем на результат.
Результат — вещь ускользающая, чем
больше к нему привязываешься, тем он
дальше отступает, но без усилий не нас�
тупает вообще. Нужно хотеть, но нельзя
хотеть чересчур сильно, чтобы не закре�
пощать свой мозг, подсознание. Нам ме�
шают не только те роли, которые у нас
есть, но и те, к которым стремимся. Хо�
тим добежать к вон той горе и не замеча�

ем красоты этого дерева, бабочки или
соседней горы. Давать себе свободу —
это постоянно сбрасывать старые маски
и роли, как дерево сбрасывает листья,
чтобы обрести новые. Душа — очень
тонкий инструмент, и его необходимо
иногда настраивать по внутреннему ка�
мертону, чтобы не исказить мелодию.

Существует много советов и умных,
полезных книг о том, как правильно вы�
страивать карьеру, добиться намечен�
ных целей. Все это замечательно и спра�
ведливо, если не забывать о главном —
постоянной корректировке целей в со�
ответствии с внутренним видением.
Иногда приходится выполнять даже са�
мую непрестижную работу, чтобы вы�
жить, но эффективной и насыщенной
жизнь получается, если все же удается
ориентироваться на интерес, а не на вы�
живание. В природе очень мало посту�
пательного движения: часто приходится
все бросать, и начинать сначала, и пере�
ключаться на другое… Главное — не опу�
скать планку, ведь узкая цель означает и
сужение объема, и, если этот объем при�
близится к нулю, цель уничтожит свое�
го создателя. Нормально переходить из
ситуации в ситуацию, вынося опыт и
растождествляясь с тем, что было.
Очень важно не переоценить лишний
груз и не потащить его за собой. А также
не переоценить собственную значи�
мость как умеющего все объяснять, по�
тому что за объяснениями теряется ис�
тинная ткань реальности.

Хорошо, если жизнь — это задуманная
от начала до конца симфония. Но часто
она бывает джазовой импровизацией, не�
повторимой и прекрасной. А что главное
в джазе? Легкость, оптимизм и виртуоз�
ное владение инструментом. Наверное,
так и создается свой уникальный жизнен�
ный путь.

И еще. Для того чтобы быть и оста�
ваться женщиной, необходимо мужество.
Выход за стереотипы, осознание своей
свободы, оптимизация и «лучистость»
повседневного бытия, поиск главных дел
своей жизни — все это требует мужества,
силы, шага вперед. Не случайно Мария
Арбатова, самая знаменитая российская
феминистка, стала лауреатом премии «За
мужество оставаться женщиной». Чего�
чего, а мужества у нас хватает — любую
ношу вынесем.

И пусть оно поможет нам остаться
женщинами. «Я»

ЕЛЕНА БУРМА, психолог
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роки альфаNродителей 
Большинство миллионерш (78% от
общего числа) вышли из благопо�

лучных семей, в которых царила атмо�
сфера любви и гармонии. Исследователь
назвал эту группу альфа�женщинами.
Интересно, что, хотя большинство роди�
телей альфа�миллионерш не были ни за�
житочными, ни успешными, их дочери по
сей день относятся к ним с величайшим
уважением и берут с них пример во всем.
Так, большинство альфа�миллионерш го�
ворят, что именно у родителей они научи�
лись любви к жизни и благодарности за ее
чудеса. Не менее важный урок, получен�
ный ими в семье, — это уважение к дру�
гим людям, понимание их нужд и умение
с ними ладить. 

Родители альфа�женщин поощряли
инициативность своих дочерей и научили
их не бояться быть не такими, как все, от�
крыто проявлять свои особенные, уни�
кальные качества. Они поддерживали
стремление дочерей к независимости,
прежде всего финансовой: за единичны�
ми исключениями, все будущие миллио�
нерши заработали свои первые деньги,
еще учась в школе. У родителей альфа�
миллионерш всегда находилось время
слушать своих детей и вникать в их про�
блемы. Дочери переняли это весьма цен�
ное качество: они тоже умеют слушать
своих работников, клиентов, поставщи�
ков, проявляя искреннюю заинтересован�
ность в них самих и их нуждах, что, оче�
видно, идет на пользу бизнесу.

Еще одно общее свойство семей, из ко�
торых вышли альфа�миллионерши: даже
при самом скромном достатке они умели
сводить концы с концами и вели хорошо
организованную, сбалансированную
жизнь. Интересно, что повышенной эко�

номностью, порой переходящей в прижи�
мистость, отличались, как правило, отцы.
Со стороны матерей наблюдалась повы�
шенная социальная активность и вера в
то, что их дочери смогут достичь в жизни
больше, чем они. 

БетаNженщины: 
жизнь как преодоление
Оставшиеся 22% миллионерш, объеди�
ненных автором в группу бета�женщин,
выросли в не слишком счастливых семь�
ях. И если все альфа�семьи в главных ха�
рактеристиках были очень похожи друг
на друга, то каждая бета�семья была не�
благополучна по�своему. Спектр не�
удачных родителей оказался весьма
широк: от холодных и равнодушных
до крикливых и скорых на физичес�
кую расправу. Всех их объединяло
главное: они не слишком уважали сво�
их детей, мало заботились о свободном
развитии их личностных качеств, не
поощряли в них стремления к само�
стоятельности и лидерству и не оказы�
вали им эмоциональной поддержки.
Кроме того, большинство бета�жен�
щин отмечали, что их родители имели
тягу к жизни не по средствам, и у мно�
гих из них были проблемы с выпив�
кой.

Как бета�миллионершам удалось пре�
одолеть тяжелое наследие несчастного
детства, поверить в себя и достичь успе�
ха? Одни говорят, что с ранних лет мно�
го и упорно работали, другим повезло
встретить хорошего наставника, кото�
рый помог им проявить свои способнос�
ти и развить уверенность в себе, третьих
спасла сильная религиозная вера... Всех
их объединяет повышенный уровень
упорства, цепкости и живучести. Как об�

разно выразился автор исследования,
они родились с металлическим стерж�
нем внутри. 

Интересно, что оценивая качества, ко�
торые помогли им в жизни, и альфа�, и бе�
та�миллионерши ставят на первое место
внутреннюю стойкость, хорошее образо�
вание и веру в себя. Для женщин из бета�
группы следующими по важности усло�
виями успеха являются наличие мудрого
советчика и личная этика, а для альфа�
женщин — взаимопомощь и экономность.
При этом почти никто из них не имеет
привычки оглядываться назад и думать о
том, как могла бы сложиться их жизнь, ес�
ли бы им повезло больше с родителями,
школой, друзьями, материальным состо�
янием семьи, местом жительства и т.д. 

Маргинальный Боб, 
или брачная ловушка
для бетаNженщин
Как показывает статистика, многие бета�
женщины крайне неудачно выходят за�
муж, по крайней мере, в первом браке.
Причины их ошибочного выбора связаны
с тем, что они слишком заняты учебой и
работой, им некогда вести активную со�
циальную жизнь, а значит приобретать
навыки в понимании людей. Да и внут�
ренние ориентиры по поиску партнера,
обычно складывающиеся в детстве, преж�
де всего, на примере собственного отца,
по понятным причинам у них работают
плохо. 

Чаще всего бета�женщина выходит за�
муж за так называемого маргинального
Боба. В терминологии Стэнли это тип
мужчины, который стремится эксплуати�
ровать свою жену, доминировать над ней

Вот уже тридцать лет американский профессор Томас Стэнли
занимается изучением столь занимательного предмета, как жизнь 
и повадки миллионеров обоих полов. В своей последней книге 
«Моя соседка миллионерша» он нарисовал коллективный портрет
успешной бизнес�леди (заработавшей свои миллионы, 
а не получившей их в наследство), созданный на основании
групповых опросов и выборочных личных интервью. Как выяснилось,
огромное, если не решающее, влияние на судьбу этих женщин оказала
семья. 

У
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и вместе с тем не уважает и не ценит ее. В
каком�то смысле бета�женщины и марги�
нальный Боб созданы друг для друга. Ес�
ли бета�женщина не уверена в себе, име�
ет низкую самооценку, привыкла много
работать и проявлять самоотвержен�
ность, то маргинальный Боб слишком
уверен в собственной непогрешимости,
неотразимости и правоте, не гнушается
жить за чужой счет и убежден, что жена
должна брать на себя львиную долю ра�
боты по ведению домашнего хозяйства,
воспитанию детей и обеспечению семей�
ного бюджета, распоряжаться которым,
по его убеждению, должен именно он, ис�
ходя прежде всего из собственных нужд
и желаний.

Маргинальный Боб может быть самим
Мистером Очарование, особенно в на�
чальный период отношений. Кроме того,
он большой дока в искусстве манипуля�
ции — иные бета�женщины живут с та�
ким мужем долгие годы. Маргинальный
Боб склонен часто менять работу, с за�
тяжными периодами поиска таковой,
ведь, как правило, его несравненные ка�
чества недооцениваются на внешнем
фронте. Кстати, одна из его любимых
«песен», обращенных к партнерше, зву�
чит именно так: «Только ты одна меня
понимаешь...» В принципе, из таких лю�
дей могут получиться отличные торгов�
цы, пиарщики и изготовители рекламы.
Впрочем, они редко стараются проявить
себя на профессиональном поприще. Да
и зачем? Маргинальный Боб знает, что
рано или поздно ему встретится очеред�
ная бета�женщина, которая возьмет на
себя заботу о нем...

...Так получилось, что я не знакома
лично ни с одной миллионершей — 
ни американской, ни украинской (не уве�
рена даже, что в Украине их уже столько,
чтобы можно было делать статистичес�
кие обобщения). Тем не менее, когда я
читала книгу Стэнли, мне казалось, что я
узнаю типажи и альфа�, и бета�женщин,
не говоря уже о маргинальном Бобе, сре�
ди своих друзей и знакомых по обе сто�
роны океана. А вы?.. «Я»
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В настоящее время живет и работает 

в  Америке. Пишет для еженедельника

«Зеркало недели» и других

украинских газет.

ОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ? Ино�

гда вместо рамы мама мыла Милу (с

мылом), а папа оказывался не у дел —

он где�то абстрактно «работал»... Вместе с

первыми буквами мы постигали распреде�

ление семейных обязанностей: если чего

помыть, то это к маме, а работать — это па�

пино. Понимание того, что мытье рамы (а

тем более Милы) — это тоже работа, при�

шло к нам значительно позже. Да и не всех

пока что осенила эта догадка, к сожалению. 

А помните задание «опишите картинку»

в учебниках иностранного языка? Часто

требовалось описать картинку семейной

идиллии: дети складывают кубики или учат

уроки, дедушка с папой смотрят телевизор

или читают газеты, бабушка вяжет носок, а

мама гладит. Если бы гладил папа, вязал

дед, а мама с бабушкой культурно отдыхали

у телевизора, мы бы, наверное, сорвали

урок — настолько смешным показалось бы

нам это отклонение от «нормы». В пятом

классе мы уже слишком хорошо знали, что

кому полагается, — первый букварь уже

давно сделал свое темное дело. 

Школьная программа, обучавшая нас

азам наук, тихонько шептала на ухо, гипно�

тизировала и программировала. Самые

прогрессивные из наших предков пыта�

лись ломать эти правила, но об этом школь�

ная программа говорила лишь мимоходом

и слишком поздно — исторической борьбе

за равные права «мам» и «пап» уделялась

всего пара уроков истории и лишь в стар�

ших классах. 

Когда было уже слишком поздно. 

Школа не просто навязывала стереоти�

пы, она подавляла естественное — я думаю,

для каждого — стремление к равновесию и

гармонии в жизни. И вот мы выросли. Мы

работаем, как тот «папа» из букваря, хоть

мы на самом деле и «мама». В свободное от

работы время мы, как нас учили, «моем ра�

му». Или «Милу» — у кого есть. 

Мы, как на той дурацкой картинке в

учебнике по английскому, гладим «папи�

ны» сорочки, потому что «папе» завтра на

работу. Нам тоже вставать спозаранку, но

гладим все равно мы — сначала его, а по�

том уж свои. Потому что «папа», увы, так и

не научился обращаться с «рамой»: он не

умеет мыть «Милу», стирать, гладить, ле�

чить грипп, готовить завтраки и экономить

деньги. 

Мы выросли, но остались все теми же по�

слушными девочками, отличницами первого

«А» класса. Мы говорим: «Да чего там! Как�

нибудь справимся... » 

Мы все понимаем, но не можем посту�

пать иначе. 

Нас когда�то давно контузило буква�

рем. «Я»
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ИСКУСІЇ СТОСОВНО РОЛІ ЖІНКИ В

ПОЛІТИЦІ були предметом роз�
гляду в історії і особливо набули
актуальності в незалежній Ук�

раїні. Таке зацікавлення пов’язане з по�
явою феміністичних організацій і
впливом західних ідей після розпаду
Радянського Союзу. Думка про те, що
«жінка є іншою політичною твариною,
ніж чоловік, і її відношення до політи�

ки якісно відрізняється від чоловічо�
го», зберігається ще частково і сьо�
годні.

Протягом довгого часу і навіть те�
пер жінка розглядається в її тра�
диційній ролі пасивного об’єкту чо�
ловічих поглядів. «Гарна лялька», доб�
ра мати, домогосподарка є тими роля�
ми, які суспільство визначило жінці як
«слабкій статі», яка не може бути
рівною чоловікові в таких ділянках, як
політика. Хоча жінка має ті ж права на
освіту, роботу, участь в політиці, однак
вони обмежуються ще і її природньою
роллю матері і дружини, місце якої ли�
ше на кухні. Згідно з таким патер�
налістським підходом жінка також
змальовується як надто емоційна і та,
що має підтримувати інших. Крім того,

жінка має бути турботливою, пасив�
ною і виключеною з політичного жит�
тя, в той час як чоловік має займати ак�
тивні позиції і робити професійну
кар’єру.

У суспільстві побутують різні пояс�
нення такого відношення до жінки.
Одні дослідження говорять, що ґен�
дерні різниці походять від біологічного
чинника, який і визначає різний підхід

до політики. Жінка є іншою фізично, а
отже і в політичному бутті. В попу�
лярній ідеї про те, що «біологія — це
доля», лежить більшість соціальних
умовностей, які насправді не мають до�
статнього підґрунтя. Інші дослідження
наголошують на віці, освіті і прибутках
як важливих складниках політичної
поведінки, що здавна були чоловічим
пріоритетом. З огляду на різноманітні
дискусії, буде цікаво поглянути на
трансформацію ролі жінки з другої по�
ловини ХХ століття і до сучасності та
з’ясувати, якою насправді була позиція
жінки в політиці.

В Радянській Україні ґендерна
рівність пропагувалась як офіційна
догма, принаймні в теорії. Про ство�
рення ілюзії присутності жінок в

політичних процесах свідчили на�
ступні показники. Частка жінок в
місцевих радах народних депутатів в
1971 р. складала 43,3%, в 1980 р.—
48,3% і в 1985 р. — 49,2%. Протягом 
70�х рр. ХХ ст. Верховна Рада УРСР
мала одну третю представниць жіночої
статі. Проте, насправді жінки були за�
ледве рівними в статусі з чоловіками.
У вищих ешелонах політичного життя
були майже виключно чоловіки. Лише
дві жінки були членами політбюро; а в
1990 р. 7% жінок працювали лише сек�
ретарками в місцевих і регіональних
комуністичних комітетах.

Крім того, комуністична система
створила серію упереджень, які служи�
ли деполітизації жінки. Самі чоловіки
знеохочували жінок до політичної ак�
тивності. Багато наукової політичної
літератури 1950—1960�х рр. характери�
зувало жінок як пасивних, чутливих,
релігійних, менш толерантних до змін
та демократичних норм, мало зацікав�
лених в політиці, некомфортабельних в
політичних конфліктах. Вважалося, що
для жінок в політичному житті важ�
ливішими були особисті якості канди�
датів, емоції та естетичні аспекти, ніж
результати. Одночасно зауважую, що із
записаних інтерв’ю Барбари Дженкер з
радянськими жінками дослідниця
підсумувала, що самі радянські жінки
бачили політику як чоловіче заняття.
Б. Дженкер відзначила, що радянських
жінок перш за все хвилювали питання
соціального добробуту, забезпечення
послуг і здатності споживання товарів.
Крім того, радянські жінки становили
більшість серед віруючих людей. На�
томість, радянські науковці заперечу�
вали, що жінки були бастіоном тра�
диційних і консервативних цінностей.
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Важливо відзначити, що жінки з
феміністичними ідеями дивились на
політику в інший спосіб, ніж жінки не�
феміністки. Жінки�феміністки мали
тенденції до більшої дієвості проти
військового втручання, були захисни�
ками довкілля і більше підтримували
демократичні норми. Феміністки та�
кож були краще обізнаними в по�
літиці, більше задіяними у політичній
дискусії і охочіше брали участь в «не�
договірній» політичній поведінці.
Крім того, вони вважали, що процес
спільного відновлення не може бути
насправді демократичним без активно�
го незалежного жіночого руху. Проте,
фемінізм був незначною силою у фор�
муванні привабливості активної ролі
жінки у політиці, навіть у великих
містах. Жіночі організації здебільшого
не були ефективними у сфері со�
ціалізації жінки до політичної актив�
ності.

Незважаючи на те, що номінально
комуністичною системою був запрова�
джений закон про рівність обох статей,
в реальності він не виконувався.
Жінки УРСР переважно не мали мож�
ливості досягнути позицій влади і уря�
дових посад у зв’язку з нездатністю
суспільства сприйняти новий статус
жінки в політиці. Доречно також зга�
дати слова Дари Гольдштайн, яка диву�
валася політиці одного з комуністич�
них лідерів: «Як Хрущов може бути го�
ловним гравцем в світі, якщо він навіть
не може забезпечити добробут жінкам
в його країні в їхніх власних кухнях?»

Після розпаду Радянського Союзу
основним законом України було за�
тверджено рівні права і можливості
жінок і чоловіків. Навіть при тому, що
Конституція України гарантує ґендер�
ну рівність, відсутність відповідної
політики, яка би забезпечувала реаль�
ну рівність чоловіків і жінок, призво�
дить в деякій мірі до затримання про�
цесів побудови демократичного
суспільства. Вже перші «демокра�
тичні» парламентські вибори показа�
ли, що в українському парламенті
жінки представлені набагато менше,
ніж чоловіки.

В сучасній Україні і надалі зали�
шається ситуація, при якій жіноча
участь у прийнятті політичних рішень
є дуже низькою або взагалі відсутнь�
ою. Починаючи з 1990 р. до Верховної
Ради було обрано 13 жінок з 445 пар�
ламентарів, в 1994 р. — 19 жінок з 

413 парламентарів, в 1998 р.—35 жінок�
репрезентантів. Такі ж тенденції збе�
реглись і у виборах 2002 р. та 2006 р.,
коли чоловіки становили більше 90%.
Подібні диспропорції існують і в
інших кабінетних політичних устано�
вах. Можна навіть сказати, що з часів
незалежності участь жінок в полі�
тичній системі зменшилась, якщо по�
рівняти з радянським періодом, коли
була запроваджена бодай номінально
30�відсоткова квота для жінок. Цікаво
зазначити, що число жінок у парла�
менті не зростає, незважаючи на висо�
кий рівень освіти і професійність.
Утім, причиною цьому може бути не�
бажання самої жінки брати участь в
політиці, зважаючи на традиційні сте�
реотипні ролі.

Добрим прикладом жінки в політиці
є прем’єр�міністр України Юлія Тимо�
шенко. Відома як «богиня революції»,
Ю. Тимошенко зруйнувала міфи і про�
демонструвала твердість і рішучість у
політиці. Вона очолює партію «Блок
Юлії Тимошенко» в парламенті з 7%
народних голосів. Це вже було значним

успіхом у виборах, які західні спос�
терігачі декларували як «не повністю
вільні і чесні». Особиста популярність і
політичне лідерство Тимошенко стало
зрозумілим, коли парламент довірив їй
повноваження прем’єр�міністра Ук�
раїни.

Незважаючи на яскравий приклад
жінки�політика, більшість чоловіків
продовжує триматися думки про те,
що «політика — не дім, а брутальна чо�
ловіча гра», у якій немає місця «кокет�
ству». Насправді чоловіки представля�
ють жінку в такому світлі здебільшого
тому, що бояться втратити свою владу
і авторитет. Ю. Тимошенко довела, як
блискуче жінка може бавитися в «бру�
тальну чоловічу гру», коли вимагає то�

го політична ситуація. Крім того, 
Ю. Тимошенко ще і показала, яким має
бути політик�оратор. Молодий лікар
Андрій Білоус, перебуваючи на май�
дані під час революції, відзначив, що
«ця жінка знає, як підбадьорити лю�
дей, заставити їх повірити у те, що во�
ни роблять, вірити у перемогу». Одно�
часно Ю. Тимошенко трансформувала
традиційний погляд на модну сучасну
молоду жінку. Ця елегантна, чарівна
жінка, непохитний політик, палкa ре�
форматорка, бізнес�леді і для багатьох
справжня жінка�вамп може бути гар�
ним прикладом для молодих дівчат,
жінок і навіть багатьох чоловіків.

Отже, ігноруючи давні стереотипи
стосовно ролі жінки, можна стверджу�
вати, що сьогодні ситуація змінюється.
Вагомим внеском у покращення стано�
вища жінки в державі є проект «Спри�
яння ґендерній рівності», затвердже�
ний Кабінетом міністрів України на
2001—2005 рр. з метою підвищення
статусу жінки в суспільстві і забезпе�
чення ґендерної рівності. Крім того,
з 1 січня 2006 р. набув чинності закон

України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чо�
ловіків». Незважаючи на те, що даний
проект і закон є лише початковими ета�
пами у формуванні справді доброї за�
конодавчої бази стосовно ґендерного
питання, ці зрушення обов’язково ма�
тимуть продовження. Свідченням цьо�
го є активна позиція жінок щодо бага�
тьох політичних і соціальних питань.
На телеекранах, на різних зібраннях, в
газетах щоразу з’являється все більше
молодих сучасних жінок�політиків, які
якісно змінюють статус номінально
існуючої, але фактично невидимої ра�
дянської жінки в політиці. «Я»
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ЕДАВНО ИСПОНИЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА

как мы существуем в официаль�
ном статусе и семь лет как вообще

работаем вместе. За это время нам уда�
лось понять, что мы должны перестать
оправдываться и начать наступать.

Было время, едва ли не каждое свое
выступление журналистки предваряли
преамбулой: «Я, конечно, не феминист�
ка,  но...» После этого следовал такой
спич, после которого было непонятно,
почему ж ты, матушка, себя оговарива�
ешь? 

Странно, но хорошим тоном счи�
талось (кое�где считается и поныне)
дистанцировать гендерную тему от фе�
минизма — дескать, это что�то совсем,
совсем другое! Дескать, мы про баланс,
про толерантность, про специфику
мужчин и женщин. (Мол, мы не фе�
министки, мы — хорошие.) Правильно,
гендеризм — про специфику. Но не в эт�
нографическом плане (как кое�кому
очень хотелось бы),   — в контексте понятий
доминирования  и подчинения. А те�
перь скажите, кто тут ближайший сосед —
этнография или феминизм?!

В нашей организации — Ассоциации
журналистов «ГендерМедиаКавказ», да
и в международной сети журналистов�
гендерщиков «КавкАзия», которую нам
удалось сплотить, этот вопрос продол�
жает всплывать время от времени. Од�
нако то, что  «процесс пошел», я поняла
совсем недавно, на одной из наших на�
циональных пресс�конференций. Мы
пригласили журналистов, чтобы пред�
ставить новый проект — создание гру�
зинской версии журнала «К@вкАзия».
Журнала феминистсткого по сути и до�
вольно революционного для нашей
культуры и практики наших СМИ
(найти его можно тут — www.gmc.ge). И
вот моя коллега Цицино Джулухидзе —
традиционнейшая из грузинок, скром�
нейшая из скромных, образец кавказ�
ской жены и матери — перед камерами,
микрофонами и раскрытыми блокнота�
ми спокойно заявляет: «Да, дорогие
коллеги, наш журнал феминистcкий, и
мы будем его делать, потому что это

важно для нашей страны. И если вы ду�
маете, что я не феминистка, то глубоко
заблуждаетесь». Та пресс�конференция
прошла на удивление доброжелательно,
и мы много говорили о феминизме — в
прикладном его смысле, в чем он прояв�
ляется и где его заслуги на нашей греш�
ной земле.

Куда наступать?
Мы, журналисты, многое можем. Мы —
мощнейшая сокрушительно�созида�
тельная сила. Жаль, что слишком редко
она является самостоятельной и консо�
лидированной. Нашу мощь — да на
мирные б цели. Вопрос глобально�фи�
лософский, и невозможно объять не�
объятное. Наша Ассоциация ставит се�
бе гораздо более локальную задачу. Точ�
нее, две взаимосвязанных. Первая: оз�
доровление цеха журналистов. Вторая:
оздоровление той продукции,  которую
он вырабатывает.

А теперь определимся по каждой.
Большинство наших коллег почти

уверены, что в «цеху» проблемы если и
есть, то никак не касаются пола журна�
листов. Да, платят нам мало, да, со сво�
бодой слова есть большие пробуксовки,
действительно, журналистов запугива�
ют, бьют, а иногда и убивают. Но при�
чем тут пол? Поразительно, но даже
женщины, притом весьма критично
смотрящие на мир, не видят элементар�
ных несоответствий. Вот хотя бы самое
очевидное из них: на фоне абсолютной
феминизации профессии в целом (до 80
процентов!) — абсолютное мужское до�
минирование в руководстве. Это — нор�
мально? Если мы принимаем это поло�
жение как нормальное и естественное,
то расписываемся в том, что наше жен�
ское большинство настолько слабее
(скажем прямо — тупее, ленивее, трус�
ливее и бездарнее) мужского меньшин�
ства, что не в состоянии выдвинуть  сво�
их лидеров. Это так? Неужели это так?!
Окружающая действительность пока�
зывает — отнюдь. Женщины более об�
разованны, они лучше учатся на фа�
культетах журналистики, они больше

работают в редакциях, они ответствен�
нее и тщательнее в выполнении редак�
ционных заданий. Но почему же все это
мало влияет на их карьерный рост?

Когда затрагиваешь эту тему, мужчи�
ны�журналисты, далекие от гендерного
знания, едва не крутят у виска. Это же
так понятно, говорят они, у женщин же
семья — СЕ�МЬ�Я, понимаешь?! Им же
надо за детьми смотреть, ужин гото�
вить. Неудивительно, что у них меньше
времени на карьеру.

Полное неведение относительно це�
лых томов документов о правах работ�
ников с семейными обязанностями! Са�
ми журналистки тоже представления не
имеют, что их права где�то уже обгово�
рены и защищены, что борьба на эту те�
му состоялась десятки лет назад и окон�
чилась победой. Журналистки наивно
считают, что совмещение работы с вос�
питанием ребенка или выполнением
других семейных обязанностей — это их
сугубо частная проблема. Работодатель
с радостью разделяет это заблуждение.
В итоге в одной из самых феминизиро�
ванных (и продолжающей стремитель�
но феминизироваться) профессий на�
чисто отсутствуют хоть какие�то им�
пульсы по улучшению условий для
женщин. Сами журналистки, как пра�
вило, не имеют вредных привычек гово�
рить о своих семейных обязанностях
(хотя, согласно традициям, о которых у
нас многие любят потолковать, оно бы и
впору), беспрекословно ездят в любые
командировки, работают сверхурочно.
Как они устраиваются со своими деть�
ми — это их и только их проблема.

К слову сказать, если у журналистки
даже нет семьи и никаких семейных
обязанностей (к сожалению, таких у нас
все больше), вовсе не факт, что ее карь�
ерный рост будет адекватен мужскому.
Таковы уж традиции.

К этому следует добавить практику
прямой дискриминации — в частности,
сексуальные домогательства на рабочем
месте. Условия дикого рынка, сексуали�
зация культуры и общее снижение мо�
ральных правил приводят к тому, что
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Oбъединение журналистов�гендерщиков: 
из обороны — в наступление

уже со студенческой скамьи будущая
журналистка как бы усваивает положе�
ние вещей, когда карьера зависит от то�
го, насколько удастся «охмурить» муж�
чину�начальника. И это тоже проблема,
о которой мы пока почти не говорим,
она висит над нами, как ядовитое обла�
ко, которое давно уже стало привычной
частью ландшафта.

Кривое зеркало
С цехом мы, хоть и схематично, разо�
брались. Теперь — о его продукции. 16
февраля 2005 г. в 76 странах мира был
осуществлен грандиозный проект —
Глобальный Гендерный Медиа�Мони�
торинг — GMMP (он проводился уже
третий раз с интервалом в 5 лет). В
Грузии работу в GMMP�2005 осуще�
ствляла Ассоциация журналистов
«ГендерМедиаКавказ». Докладываю
об общем результате.  В тот день, 16 фе�
враля, авторами в исследуемых нацио�
нальных медиа на 80 % были женщи�
ны. Они были авторами сюжетов, веду�
щими на теле� и радиопередачах, ре�
дакторами информационных выпус�
ков, авторами статей и интервью. Эти
80 %, рассказывая свои сюжеты, в 8
случаях из 10 героями выбрали муж�
чин. О женщинах они рассказали лишь
в 20% случаев. Из оставшихся 20% ав�
торов�мужчин в тот день все — ВСЕ! —
рассказывали только о мужчинах, и ни
один из их материалов хоть в какой�то
степени не был посвящен женщине
или женскому опыту. 

Два года назад мы совместно с кол�
легами по Южному Кавказу и Цент�
ральной Азии делали любопытный ре�
гиональный проект. Мы решили по�
смотреть, КТО является экспертами
для наших газет? Собственно, мы зна�
ли кто. Нам хотелось понять, почему
мы, журналисты, так предпочитаем
именно мужскую точку зрения? Поче�
му мы зомбированы на то, чтобы ин�
тервьюировать преимущественно муж�
чин? Результаты исследования показа�
ли, что дискриминация женщин, поми�
мо всякой другой, идет еще и на уровне
предпочтений. При этом нельзя ут�
верждать, что, отдавая приоритет муж�
ской экспертной оценке, журналисты
действуют осознанно. Причины гораз�
до глубже — они скрыты в патриархат�
ном общественном укладе и могут
быть преодолены только при условии
гендерно�чувствительной политики
как медиа, так и государства.

Ну и что делать?
Перво�наперво — не терять оптимизма. В
общем�то, жизнь дает для него повод.
Когда мы начинали, это был ужас и кош�
мар непонимания. «Дамы», «слабый
пол», «прекрасный пол» — этими цветоч�
ками обильно уснащали свои тексты даже
журналистки нашей сети. Очень трудно
было достучаться до «непосвященных»
коллег�журналистов, не говоря уж о ре�
дакторах. Однако показательно, что жен�
щины�журналистки гораздо легче и быст�
рее понимали нас, чем их коллеги�мужчи�
ны. Большинство все понимает с полу�
слова, и когда мы говорим о дискримина�
ции, им ничего не надо особенно объяс�
нять, «гендерные линзы» (или классовое
чутье!) у большинства врожденные, надо
их только включить и настроить.

В принципе, я употребляю концепту�
ально неправильные слова — «наступле�
ние», «классовое чутье» — для нашей си�
туации. Мы не готовим «бабий бунт» и не
являемся сторонницами расправы над
мужчинами в профессии (да и вообще).
Тем более что в нашей сети есть мужчи�

ны — хоть и немного, но проверенные фе�
министы. И все же — наступательная по�
зиция необходима. Надо отдавать себе от�
чет в том, что:                                            
а) журналистки, заявляя о своих правах,
требуют для себя должного;
б) феминизм — наш друг и инструмент,
замены которому просто нет в дости�
жении наших широких групповых ин�
тересов; 
в) надо действовать ярко и не бояться
своей авангардности и даже некоторой
эксцентричности;
г) надо научиться спокойно восприни�
мать даже самую жесткую критику;
д) надо (тут тяжелый вздох) активно ид�
ти на сотрудничество с государством.

Последний пункт мало у кого из жур�
налистов вызывает энтузиазм, но без него
просто невозможно добиться системных
изменений.

С теорией ясно, а что вы делаете на
практике?

Представим, что это вопрос из зала.
Тут я могу говорить долго и еще более
горячо. Я могу рассказать про ежегод�
ные Международные конференции
журналистов�гендерщиков, которые мы
проводим уже пять лет — и какой они
имеют резонанс в мире, и как они обра�
стают идеями, инициативами, проекта�
ми в разных странах (конференции под�
держивает наш постоянный партнер —
Гендерная Программа БДИПЧ ОБСЕ,
спасибо ей). Могу рассказать о проекте
«Журналисты против сексизма в массо�
вой культуре» и о Медиа�бале (тут нас
поддержала Женская программа Фонда
«Открытое общество — Грузия», спаси�
бо ей). Можно бы поговорить о разных
мониторингах, которые мы проводим, и
об их результатах — нередко шокирую�
щих. О многих волонтерских акциях —
национальных и международных, в ко�
торых не ленимся участвовать. Отдель�
ная тема — о работе в Коалиции жен�
ских НПО Грузии. 

И о многом другом. Но я останов�
люсь на самом интересном проекте —
он�лайн журнале «К@вкАзия» (еще раз
напоминаю его адрес — www.gmc.ge).
Его не надо путать с Коалицией «Кав�
кАзия» — международным объедине�
нием гендерных журналистов, созда�
ным на самой первой из наших ежегод�
ных конференций. Журнал «К@вкА�
зия» — это один из продуктов Коали�
ции «КавкАзия» (разница в названии —
в написании второй буквы). 

Это любимое дитя и нашей Ассоциа�
ции, и Коалиции, и целого ряда наших
коллег, авторов, подруг и друзей по все�
му миру. Это дитя природы — чистей�
шего, бескорыстнейшего международ�
ного взаимодействия, потому что весь
первый год своего существования он
выходил без единого цента финанси�
рования откуда бы то ни было. 
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Просто одна из наших активисток вы�
звалась быть редактором, остальные на�
звали себя авторами, верстальщицами,
корректорами, переводчицами. Причем
все — из разных стран. Мы  очень хоте�
ли иметь пространство, комфортное для
нашего образа мыслей. Уже первые но�
мера вызвали аплодисменты не только в
Грузии или Узбекистане, но и очень да�
леко от нашего региона. К слову сказать,
из США и Нидерландов, из Канады и
Испании нам пишут: мы не предполага�
ли, что в вашем регионе (который ос�
тальной мир воспринимает как что�то
не очень понятное и таящее потенциаль�
ную угрозу) — есть такие женщины. Та�
кие — имеющие критический взгляд,
трезво оценивающие свои возможности
и реальность, стремящиеся к гармонии,
при этом образованные и талантливые.

Самое интересное, что феминист�
ский журнал оказался востребованным
и в обычных журналистских кругах —
нашим коллегам почему�то интересно,
что мы там пишем, на своей террито�
рии. Недавно мы стали переводить его
на национальные языки. По странной
традиции, сложившейся в нашей сети,
взялись за это, не имея денег, но имея
большое желание. Просто созрели мо�
рально, естественно пришли к этой фа�
зе. И он заговорил по�грузински, тад�
жикски, украински, азербайджански,
кыргызски... Надеемся, что он изучит и
другие языки. Еще немного организа�
ционных усилий — и мы сможем печа�
тать и твердые копии. А это значит, что
он станет доступным в отдаленных рай�
онах наших стран, он сможет погово�
рить с самыми простыми женщинами,
жизнь которых особенно трудна и по�
рой кажется беспросветной. 

Активисты волонтерски переводят
«К@вкАзию» в Грузии, Украине, Азер�
байджане, Таджикистане, Кыргызстане.
Они делают это бесплатно или отдают
свои деньги на перевод. Никто не за�
ставляет их, но они делают это.  Это зна�
чит, что идея, которая лежит в основе, —
очень живая и правильная, она сама се�
бя строит и развивает, сама к себе при�
влекает сторонников и работяг.  «Я»
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езпека і особливо міжнародна безпека

сьогодні, як і завжди, розглядається з

чоловічої точки зору чоловічої раси, а

не всього людства. Цей конфліктний

стан речей між чоловіками і жінками продов�

жує існувати і у 21 сторіччі, і жодних істотних

поліпшень не відбулося.

Всі наукові дослідження показують, що

жінки до сьогодні мало впливали на приват�

не життя та публічну сферу. Найбільш занед�

баною сферою на сьогодні є, без сумніву,

міжнародна безпека, де представлено дуже

мало жінок, що підкреслювалось на початку

цього сторіччя Резолюцією ООН №1325 і

відповідною Резолюцією Європарламенту

щодо ґендерного аспекту під час конфлікту і

при будівництві миру. 

Ці положення також підтверджуються

Асоціацією «Жінки у міжнародній безпеці»,

разом з якою НАТО організувало спільний

захід у липні 2005 р. з подвійною метою:

підвищити вплив жінок у сферах зовнішніх

зв'язків і оборони шляхом збільшення їх

кількості та посилити діалог з питань міжна�

родної безпеки.

Всі організації, включаючи НАТО, реко�

мендують, щоб пропорція жінок у сфері

міжнародної безпеки була збільшена на всіх

рівнях прийняття рішень:

• у мирних переговорах;

• з приводу розв'язання конфліктів;

• постконфліктному реконструкційному 

процесі;

• в утвердженні миру.

Це означає:

• підготовку більшої кількості жінок

для дипломатичної служби;

• призначення більшої кількості жінок 

на дипломатичні посади і головні посади

у всіх міжнародних організаціях;

• підвищення відсотка жінок у делегаціях

на національному, регіональному, 

міжнародному рівнях на зустрічах 

з питань миру і безпеки.

Слід зазначити, що сьогодні вплив жінок на

рівні прийняття рішень в міжнародній без�

пеці є недостатнім. Дана ситуація має бути

виправлена з урахуванням інтересів жінок і

дітей — категорій, які найбільш страждають

під час ведення війни. «Я»

МОНІК ТЮФЕЛІNП'ЄР
голова відділу зв'язків з країнамиN
партнерами Управління
громадською дипломатією,
штабNквартира НАТО

О женщинах�военнослужащих

в странах НАТО читайте на сайте

http://userpages.aug.com/captbarb/NAT

Owomen.html

Сайт Комитета по делам

женщин(военнослужащих в НАТО

http://www.nato.int/issues/women_nat

o/index.html

Комитет занимается вопросами равенства 

и прав женщин в вооруженных силах 

и продолжает прилагать свои усилия 

к обеспечению равенства всего военного

персонала в сферах: 

• рекрутирования и обеспечения

работой; 

• тренировок, обучения и развития; 

• качества жизни.

ГАЛИНА ПЕТРИАШВИЛИ
редактор международного он�лайн жур�

нала «КавкАзия», президент Ассоциации

журналистов «ГендерМедиаКавказ»,

Тбилиси, Грузия

Ґендерна політика
в міжнародній
безпеці
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МЕТОЮ впровадження політики ґен�
дерної рівності наша держава прий�
няла низку документів, серед яких

варто відзначити Закон України «Про за�
безпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» (вступив в дію з 1 січня
2006 р.) та Державну програму з утверд�
ження ґендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 р. (затверд�
жену Кабінетом Міністрів 27 грудня
2006 р.). Хоча ці документи засвідчують
увагу з боку політиків до ґендерного пи�
тання, їм — як і іншим законодавчим ак�
там — бракує однієї важливої складової —
уваги саме до ґендерних (соціологічних)
досліджень. Адже перш ніж впроваджу�
вати ґендерну політику, варто здійснюва�
ти ретельний моніторинг існуючої ситу�
ації. А потім, відповідно, досліджувати ре�
зультати цієї політики. 

На мою думку, протягом останніх
років в Україні налагоджено досить непо�
ганий діалог та співпрацю між державни�
ми структурами, відповідальними за ґен�
дерну політику (Міністерство у справах
сім’ї, молоді і спорту) та громадськими
організаціями. В цьому мене остаточно
переконав нещодавній круглий стіл «По�
силення діалогу між владою і гро�
мадськістю щодо вирішення актуальних
ґендерних питань», організований 13 лис�
топада 2007 р. всеукраїнською громадсь�
кою організацією «Жіночий консорціум
України» за підтримки Регіонального
представництва Фонду Фрідріха Еберта
в Україні та Білорусі. На цьому круглому
столі як представники міністерства, так і
громадських організацій продемонстру�
вали вміння успішно комунікувати та
знаходити спільну мову. 

Однак, на мій погляд, в цьому діалозі
слабо представлена чи майже відсутня ще
одна важлива ланка — дослідники, на�
уковці, експерти. Можливо, їх в Україні
немає? Звісно, порівняно із західними
країнами, їх не так багато. Але якщо про�
вести дослідження українських універси�
тетів, то можна побачити, що чи не в кож�
ному є такі дослідники. Що їм бракує? Я
думаю, налагодженого спілкування, ме�
режі. У Швеції є велика електронна мере�
жа дослідників ґендерних питань. У мене

одного разу було запитання про прости�
туцію. Я написала до мережі — і за кілька
днів отримала з десяток відповідей.
Відгукнулися дослідники проституції з
різних шведських університетів. В мережі
циркулює інформація про конференції,
дослідження, важливі події тощо. У
Швеції ця мережа створена під керів�
ництвом Шведського секретаріату з ґен�
дерних досліджень — спеціального дер�
жавного органу, який координує ґендерні
дослідження в країні. Мережу ґендерних
дослідників, але на пострадянському про�
сторі, зібрав Харківський центр ґендер�
них досліджень.  

З іншого боку, можливо, дослідники
самі не дуже хочуть виходити на діалог,
вважаючи, що ґендерне питання — глибо�
ко інтелектуальне, його не під силу зро�
зуміти загальній масі населення. Такий
варіант можна назвати причиною того,
що дослідники неактивно залучаються до
державно�громадських обговорень ґен�
дерних питань. Але оскільки держава по�

ки що не усвідомила важливості прове�
дення кількісних та якісних досліджень
ґендерних відносин, то експерти та на�
уковці задіяні переважно у міжнародних
проектах, фінансованих міжнародними
грантами. Дійсно, українську ситуацію
щодо сфери ґендерних відносин моніто�
рять переважно міжнародні організації та
їх представництва в Україні. Про статис�
тичні дані взагалі слід кричати. У Швеції
я просто заходжу на сайт Шведського
статистичного бюро, на англомовну

версію, і качаю книжечку «Women and
Men in Sweden: Facts and Figures 2006.
Statistic Sweden, Stockholm». Аби знайти
дані по Україні, наприклад, різницю в оп�
латі праці, я прошу друзів поїхати до
бібліотеки Вернадського, скопіювати,
відсканувати і переслати мені. Звісно,
стратегічно важливу інформацію треба
берегти як зіницю ока, обмежувати до неї
доступ.

Насправді просто попереду ще багато
роботи. Причому у всіх — державних
службовців, громадських активістів,
дослідників. Безперечно, у режимі
плідної комунікації робота на спільний
результат проходитиме швидше і давати�
ме позитивні результати.   «Я»

ТАМАРА МАРЦЕНЮК
соціолог, дослідниця ґендерних пи�

тань, Національний університет

«Києво�Могилянська академія», 

Ґетеборзький університет (Швеція) 
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НТЕРЕСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УК�

РАЇНИ та сучасна міжнародна ситуація
диктують необхідність суттєвого по�

глиблення відносин з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО).
Активізація євроатлантичного інтег�
раційного вектору зовнішньої політики на�
шої держави, його чітка спрямованість на
повномасштабну євроатлантичну інтег�
рацію, на реформування військового по�
тенціалу країни відповідно до європейсь�
ких стандартів стала одним із най�
важливіших пріоритетів державної політи�
ки і розглядається в одному комплексі за�

вдань з процесом інтеграції України до
Європейського Союзу.

Співробітництво України з НАТО роз�
почалося після проголошення 24 серпня
1991 р. незалежності. Наша держава
приєдналась до Ради Північноатлантично�
го співробітництва, правонаступником якої
з 1997 р. стала Рада Євроатлантичного
партнерства. Участь в роботі цього органу
дає можливість регулярно проводити кон�
сультації щодо важливих питань міжна�
родної політики, загальноєвропейської і
регіональної безпеки, а також дозволяє
країнам�партнерам брати участь у процесі
вироблення та прийняття рішень в рамках
НАТО, що торкаються їхніх інтересів.

Реальна співпраця України з Альянсом
у сфері оборони та безпеки здійснюється з
1994 р. в рамках Програми «Партнерство
заради миру». Її метою є створення умов
для входження України у загальноєвро�
пейську систему безпеки, забезпечення де�

мократичного цивільного контролю над
збройними силами, використання досвіду
держав�членів НАТО та країн�партнерів у
реформуванні та будівництві сучасних
Збройних сил.

Базовим документом, що регулює
відносини України з НАТО, є Хартія про
особливе партнерство від 9 липня 1997 р. В
Хартії Україна визнається одним з ключо�
вих учасників процесу забезпечення
стабільності в Центрально�Східній Європі
та на континенті в цілому. Відзначається
також, що держави�члени НАТО продов�
жуватимуть підтримувати суверенітет та

незалежність України, її територіальну
цілісність, принцип непорушності кор�
донів, демократичний розвиток, еко�
номічне процвітання та її статус без’ядер�
ної держави як ключові фактори
стабільності та безпеки в Центрально�
Східній Європі та на континенті в цілому.
Відповідно до Хартії було створено ме�
ханізми співпраці між Україною та Альян�
сом, що включають Комісію Україна—
НАТО, спільні засідання з відповідними
комітетами НАТО.

На виконання положень Хартії у листо�
паді 2002 р. на самміті НАТО в Празі було
схвалено План дій Україна—НАТО та
Цільовий план Україна—НАТО на 2003 р.,
а надалі щорічно розробляються Цільові
плани Україна—НАТО. План дій визначає
стратегічні й середньострокові цілі і
пріоритети України на шляху євроатлан�
тичної інтеграції, кінцевою метою якої є
членство в НАТО. В Плані дій визначають�

ся основні принципи, на яких базува�
тиметься політика України та цілі, які ма�
ють бути досягнуті з метою наближення
держави до стандартів країн�членів Альян�
су в політичній і економічній галузі, галузі
безпеки і оборони, інформації та правовій
галузі. Цільові плани містять переліки кон�
кретних заходів, необхідних для досягнен�
ня визначених в Плані дій цілей. Практич�
не співробітництво України з НАТО відбу�
вається в рамках згаданих вище міжнарод�
них документів та на основі низки актів
національного законодавства.

Парламентська складова євроатлантич�
ної інтеграції заслуговує на те, щоб розгля�
нути її окремо. 23 жовтня 2002 р. відбулись
парламентські слухання про взаємовідно�
сини та співробітництво України з НАТО.
Після проведення цих слухань Верховна
Рада України прийняла відповідну Поста�
нову, в якій висловила підтримку курсу Ук�
раїни на євроатлантичну інтеграцію,
кінцевою метою якого є набуття повно�
правного членства в НАТО, а також визна�
чила заходи, спрямовані на його забезпе�
чення. Логічним продовженням цього про�
цесу було прийняття 6 лютого 2003 р. По�
станови Верховної Ради України «Про ут�
ворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з моніторингу ви�
конання Рекомендацій парламентських
слухань «Про взаємовідносини та
співробітництво України з НАТО» та
«Плану дій Україна — НАТО». Метою цієї
комісії є забезпечення парламентського
контролю і вироблення відповідних пропо�
зицій в сфері двосторонніх взаємовідносин
між Україною та НАТО, належного вико�
нання норм зазначених вище документів, а
також сприяння успішному просуванню
України євроатлантичним курсом. Серед
законодавчих актів України необхідно
особливо виділити Закон України «Про ос�
нови національної безпеки України» від 19
червня 2003 р., стаття 6 якого пріоритетами
національних інтересів України проголо�
шує інтеграцію України в європейський
політичний, економічний, правовий про�
стір та в євроатлантичний безпековий
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Будь�який миротворчий процес, 

за якого ігноруються потреби і роль жінок, 

є неприроднім, а отже, нестабільним
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простір. У статті 8 цього ж Закону визначе�
но, що основними напрямами державної
політики з питань національної безпеки
України є забезпечення повноправної
участі України в загальноєвропейській та
регіональних системах колективної безпе�
ки, набуття членства у Європейському Со�
юзі та Організації Північноатлантичного
договору.

Важливим доробком Верховної Ради
також слід вважати налагодження міжпар�
ламентських зв’язків. Так, постійна деле�
гація Верховної Ради України в Парла�
ментській Асамблеї НАТО, яка має
асоційований статус і складається з шести
народних депутатів України, активно пра�
цює в комітетах та на сесіях Асамблеї. Крім
того, співробітництво здійснюється в рам�
ках роботи Спільної моніторингової групи
«Верховна Рада України — Парламентська
Асамблея НАТО».

Як бачимо, Верховна Рада України IV
скликання була налаштована цілком пози�
тивно щодо євроатлантичної інтеграції, на
відміну від своїх попередників, які 23 квітня
1999 р. проголосували за Постанову «Щодо
відносин України з Організацією Північно�
атлантичного Договору», де Альянс названо
«агресивним військовим блоком», розши�
рення якого «у багатьох громадян викликає
глибоке занепокоєння».

В цьому контексті необхідно зазначити,
що всі основоположні документи НАТО
базуються на засадничих актах ООН і
ОБСЄ, тобто організацій, членом яких є
Україна. Крім того, критерії членства 
в НАТО є наступними: відданість принци�
пам демократії, верховенства права, пова�
ги до прав людини. Слід зауважити, що в
цій частині вони повністю співпадають з
критеріями членства в ЄС, а також зо�
бов’язаннями України в рамках Ради
Європи. Незважаючи на те, що у Статуті
Ради Європи визначено, що членство в ній
не впливає на співробітництво з іншими
міжнародними організаціями, висновки
інституцій Ради Європи завжди врахову�
ються, особливо щодо питань вступу. Про�
блема рівності жінок і чоловіків є окремою
складовою проблематики прав людини,
але внаслідок її надзвичайної актуаль�
ності, а також через наявність глибоких
історичних коренів дискримінації жінок
закріплюється як окреме нормативне по�
ложення в міжнародному та європейсько�
му праві, національних законодавствах ба�
гатьох країн.

Якщо звернутись до історії розвитку
міжнародно�правового співробітництва у
сфері захисту прав жінок, то слід відзначи�

ти, що після Другої світової війни голов�
ною рушійною силою була Організація
Об’єднаних Націй. Заборона дискри�
мінації за ознакою статі серед загальної
проблематики прав людини знайшла відо�
браження у її фундаментальних актах. Так,
у Преамбулі Статуту ООН держави�члени
підтверджують «віру в основні права лю�
дини, в гідність і цінність людської особи, в
рівноправність чоловіків і жінок і в рівність
прав великих і малих націй...». У статті 1,
яка визначає цілі ООН, йдеться про
співробітництво «в заохоченні та розвитку
поваги до прав людини і основних свобод
для всіх незалежно від раси, статі, мови і
релігії».

У прийнятій на основі Статуту ООН у
1948 р. Загальній декларації прав людини
перераховані в ній права і свободи також
проголошені стосовно всіх людей: «Кожна
людина повинна мати всі права і всі свобо�
ди, проголошені цією Декларацією, неза�
лежно від раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних або інших переконань,
національного чи соціального походження,
майнового, станового або іншого станови�
ща» (стаття 2).

Щодо питань безпеки ґендерна рівність
розглядається як важливий показник не
лише тому, що більшість постраждалих від
збройних конфліктів, включаючи біженців
і переселенців, є жінки і діти, а й тому, що
жінки, котрі складають половину населен�
ня планети, мають рівні права з чоловіками
і можуть сприяти розв'язанню проблем
безпеки. Питання рівності жінок і чо�
ловіків у сфері безпеки і оборони слід роз�
глядати з двох кутів зору. По�перше,
політика безпеки має зосереджуватися на
вразливих питаннях статевої рівності. Тре�
ба ухвалити відповідні рішення і створити
структури для гарантії прав та інтересів
жінок. По�друге, обов'язково потрібно роз�
ширяти участь жінок на всіх рівнях проце�
су ухвалення рішень і в усіх сферах, які так
чи інакше стосуються політики безпеки.

Розв'язання конфліктів і миротворча
діяльність стосуються не тільки безпосе�
редніх учасників військових дій під час
війни чи збройного конфлікту, котрими
здебільшого є чоловіки. Присутність жінок
за столом переговорів завжди була й зали�
шається обмеженою, навіть якщо
внаслідок війни або збройного конфлікту
вони позбавляються своїх традиційних ро�
лей і беруть на себе чоловічі обов'язки. На
практиці безпосередня участь жінок у про�
цесі ухвалення рішень, розв'язанні
конфліктів та миротворчій діяльності по�
требує зміни традиційного бачення

відповідних ролей чоловіків і жінок у
суспільстві загалом та конфліктних ситу�
аціях зокрема.

Дослідження Норвезького інституту
міжнародних справ доводять, що будь�
який миротворчий процес, за якого ігнору�
ються потреби і роль жінок, є неприроднім,
а отже, нестабільним. У період після
конфлікту повноваження жінок щодо
відновлення соціального й економічного
розвитку держави є дуже важливими.
Жінки й чоловіки є як учасниками, так і
жертвами війни та збройних конфліктів,
але, звичайно, у різних сферах. Під час
війни жінки беруть участь у нових видах
діяльності і беруть на себе нові ролі і нові
обов'язки. Жінки часто відокремлені від
миротворчої діяльності у період після
закінчення конфлікту як у суспільствах,
які пережили конфлікт, так і у визначенні
та імплементації миротворчих стратегій
міжнародними миротворчими операціями.

Велике значення цій проблемі надає
ООН. Так, у Резолюції 1325 (2000 р.) Ради
Безпеки, ухваленої 31 жовтня 2000 р.,
підкреслюється важливість зміни бачення
ролі жінок не тільки як жертв конфліктів, а
й як учасників розв'язання конфліктів і
миротворчої діяльності на рівних правах із
чоловіками. Це передбачає перегляд тра�
диційних сфер діяльності жінок і чоловіків
до, під час і після війни чи збройного
конфлікту. Отже, ґендерна рівність повин�
на враховуватись на початковій стадії роз�
робки політики, що відображається у
відповідному законодавстві на національ�
ному і міжнародному рівнях.

Відповідно до Резолюції 1325 (2000 р.),
Генеральний секретар ООН подав до�
повідь «Жінки, мир і безпека» (16 жовтня
2002 р.), в якій були висвітлені такі пи�
тання: вплив збройного конфлікту на
жінок і дівчат, міжнародні законодавчі
рамки, участь жінок у мирних процесах,
миротворчих операціях, гуманітарних
операціях, відбудові та відновленні у пра�
вах, а також роззброєнні, демобілізації й
одержанні громадянства у тій самій
країні вдруге.

Ґендерний аспект є важливим кри�
терієм оцінки політики безпеки держав. На
четвертій міжнародній конференції ООН з
питань жінок у Пекіні було проголошено
встановлення ґендерної політики як гло�
бальної стратегії для досягнення статевої
рівності. Економічна і соціальна рада ООН
визначає ґендерну політику як «...процес
оцінки залучення жінок і чоловіків у будь�
які заплановані дії, включаючи законодав�
чий процес, політику і програми 



АПИСАТИ ЦЮ СТАТТЮ мене поклика�
ло ось таке «звернення небайду�
жої».

«Я маю можливість брати участь 
в різних ґендерних освітніх програмах,
семінарах, круглих столах тощо; отри&
мую з «перших рук» інформацію про ґен&
дерні перетворення, які відбуваються 
в світі, і бачу, що українська школа і вчи&
тельство, на жаль, в більшості своїй про&
довжують репродукувати так звані «ґен&
дерні стереотипи». Виховуючи дітей
(«хлопчики пропускають дівчаток вперед
і поступаються їм місцем»), педагоги, самі
того не відаючи, продовжують сприяти
вкоріненим традиціям відносно соціальних
ролей жінок і чоловіків». 

Що ж насправді відбувається (і чи
відбувається) в українській освіті? Що
робиться? Що можна зробити? Хто і як
це має здійснювати? Безумовно, в ко�
роткій статті на ці питання дати відповідь
неможливо. Тому я зупинюсь лише на
кількох аспектах.

Перш за все, після прийняття Закону
України «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків» (8 ве�
ресня 2005 р.) є всі передумови стверджу�
вати, що політична воля держави визна�
чена досить чітко.

Стаття 21 розділу V Закону вказує, що
«держава забезпечує рівні права та  мож�
ливості жінок і чоловіків у здобутті
освіти». При цьому «навчальні заклади
забезпечують:
• рівні умови для жінок і чоловіків  під
час вступу до навчальних закладів,
оцінки знань, надання грантів, позик сту�
дентам;
• підготовку та видання підручників, на�
вчальних посібників, вільних від стерео�
типних уявлень про роль жінки і чо�
ловіка;
• виховання культури ґендерної рівності,
рівного розподілу професійних і сімейних
обов'язків.

Центральний орган виконавчої влади з
питань освіти і науки забезпечує прове�
дення експертизи навчальних програм,
підручників та навчальних посібників
для навчальних закладів щодо від�

повідності принципу забезпечення  рів�
них  прав та можливостей жінок і чо�
ловіків.

До навчальних програм вищих навчаль�
них закладів, курсів перепідготовки кадрів
включаються дисципліни, які вивчають
питання забезпечення рівних прав та мож�
ливостей  жінок і чоловіків,  та факульта�
тивне вивчення правових засад ґендерної
рівності на основі гармонізації національ�
ного і міжнародного законодавства».

Слідуючи лише вказаній статті, можна
кардинально змінити ситуацію, проте
цього чомусь не відбувається. На мій по�
гляд, цьому є кілька причин. Але пер�
шою і найвагомішою можна назвати
відсутність політичної волі керівництва
Міністерства освіти і науки щодо інсти�
туційних змін в царині ґендерної політи�
ки. Для того, щоби повною мірою ре�
алізувати положення Закону відносно
освіти, слід провести велику роботу з
ґендерної експертизи всіх нормативно�
правових актів, які регламентують
освітній процес в Україні, розробити і за�
твердити нові стандарти, позбавлені ґен�
дерної розбалансованості, здійснити ґен�
дерну експертизу нових підручників,
посібників та інших видів дидактичних
матеріалів, організувати процес підго�
товки і перепідготовки фахівців, які б
могли коректно, доступно, адекватно, а
тому й ефективно реалізовувати ідеї
рівних прав і можливостей для жінок і
чоловіків на практиці.  

Є проблеми і методологічного характе�
ру, що призводить до трансляції хибних
підходів.  

Так, у текстах окремих програм не
розрізнюються, даються як синоніми
терміни статеворольове виховання, ста�
теве виховання і ґендерне виховання.
Під час вивчення теми «Сучасні техно�
логії включення ґендерного підходу в пе�
дагогічний процес дитячого дошкільного
закладу» читаємо: «Планування роботи із
статеворольового виховання», «Вплив ет�
нокультурних традицій на становлення
статевої психології особистості», «Ґендер�
ний підхід у вивченні доробків дитячої
художньої літератури». 
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Що відбувається 
в українській 
освіті

СЕРГІЙ ПЛОТЯН
головний консультант секретаріату

Комітету Верховної Ради України з питань

Європейської інтеграції

Н

у різних сферах та на різних рівнях. Це стра�
тегія інтеграції точок зору і досвіду як жінок,
так і чоловіків у процес розробки, імплемен�
тації, моніторингу та оцінки політики і про�
грам у політичній, економічній та соціальній
сферах з метою отримання рівної вигоди як
жінками, так і чоловіками; нерівність не заохо�
чується. Головна мета — досягнення статевої
рівності». Зростаюча кількість жінок у зброй�
них силах може, в свою чергу, сприяти перехо�
ду від традиційних методів у сфері оборони до
безпеки людини: наголос робиться на
дослідженнях, інформаційних технологіях і
розвідувальній діяльності, які інколи можуть
замінити методи і операції, що вимагають
фізичної підготовки та сили. Ця тенденція
пропонує нові можливості жінкам, особливо у
країнах, де вони мають рівний із чоловіками
доступ до освіти.

Водночас, виникають нові виміри і викли�
ки, зумовлені активізацією жінок у сфері без�
пеки, оборони та поліції. Так, у зв'язку із зрос�
танням ролі жінок у діяльності відповідних
органів постає наступне питання: чи однаково
має поширюватися на жінок і чоловіків підго�
товка (особливо фізична) і дисципліна? Уре�
гулювання також потребує питання статевих
відмінностей під час проходження служби в
армії, поліції та інших державних інституціях,
які опікуються сферою безпеки і оборони.
Слід також брати до уваги особливі потреби й
інтереси одружених та неодружених пар в од�
ному чи різних підрозділах, питання материн�
ства й батьківства тощо. Потребує вирішення
питання одягу, його естетичної привабливості:
чи має бути однаковою форма для чоловіків і
жінок? Чи повинні жінки мати чоловічі
зачіски за будь�яких обставин? Розв’язання
цих питань вимагає нового мислення.
Національне законодавство, норми і правила
збройних сил, поліції та інших військових ор�
ганізацій треба розвивати й адаптувати до су�
часних реалій.

Ґендерні перетворення у сфері оборони і
безпеки, як і в суспільстві в цілому, — процес
складний і тривалий.

Водночас, забезпечення рівності чоловіків і
жінок є одним з головних аспектів функціону�
вання плюралістичної демократії, важливою
умовою розбудови в Україні правової держа�
ви. В цьому сенсі міжнародний досвід є для
України просто неоціненним. «Я»
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Завдання, що пропонуються, відтворю�
ють патріархатні стереотипи. Наприклад: 
• З метою розширення уявлень дітей про
еталони мужності та жіночості можна
провести заняття зі складання історій на
тему «Країна Мужності», «Країна Жіно�
чості». 
• Проведення бесід окремо з хлопчиками
та дівчатами «Наші жіночі секрети»,
«Наші чоловічі секрети», а також
вирішення проблемних ситуацій у формі
гри («Як би ти себе повів?», «Що треба
тут робити?» та ін.) навчають дитину зна�
ходити той варіант поведінки, який
відповідає вимогам суспільства від пред�
ставника певної статі.
• Корисно проводити фізкультурні свята,
де хлопчики демонструють свою май�
стерність у силі, спритності, швидкості, а
дівчата змагаються у гнучкості, грації, му�
зичності.
• Окрім спільних ігор та іграшок, не�
обхідно продумати обладнання для ігор з
урахуванням статі дитини.
• Підберіть диференційовані завдання з
математики для хлопчиків і дівчаток. У
роботі по формуванню у дітей елементар�
них математичних уявлень бажано дифе�
ренціювати завдання для хлопчиків і
дівчат. Наприклад: «Виклади стільки ку�
биків, скільки ляльок» (дівчатам), «Ви�
клади стільки кубиків, скільки машин»
(хлопчикам), «Чи вистачить ваз та квітів,
щоб зробити повні комплекти» (дівча�
там), «Чи вистачить коліс і корпусів для
збирання машини» (хлопчикам).

Такі рекомендації щодо виховання
дівчат і хлопчиків сприяють створенню,
закріпленню та відтворюванню патріар�
хатних стереотипів, що приводить до по�
силення «ґендерної асиметрії й ієрархії». 

Водночас важливо відзначити, що в Ук�
раїні є різні приклади успішного досвіду
ґендерного інтегрування в освіті. Зверну�
ся до тих, до яких маю безпосереднє
відношення.

Програма під назвою «Уповноважу�
вальна освіта» (http://empedu.civicua.org),
яка народилася в Україні 1996 року, а зго�
дом змогла зацікавити освітян і освітянок
різноманітних країн світу (Азербайджан,
Афганістан, Грузія, Індонезія, Казахстан,
Киргизстан, Литва, Молдова, Таджикис�
тан, Узбекистан), є одним з таких при�
кладів. Послідовність викладання, техно�
логічність процесу, «розгортання» теми
від простого до складного, від конкретно�
го до абстрактного, базування роботи на
досвіді учасників і учасниць (якими би
маленькими вони не були) — ось непо�

вний перелік складових, які забезпечують
успіх уповноважувальної освіти. В Ук�
раїні цей досвід сьогодні найефективніше
інституалізований в Криму, де минулого
року ця програма під назвою «Основи
діалогу» була включена в державну про�
граму ґендерних перетворень, а з вересня
цього року планується включити її як
програму за вибором для шкіл півострову. 

Іншим прикладом може бути ре�
алізація проекту «Громадянська освіта —
Україна», який здійснюється за підтрим�
ки Європейської Комісії. Проект спрямо�
ваний на розвиток предмету, а також ком�
понентів громадянської освіти в Україні.
Він реалізується в чотирьох пілотних об�
ластях — Вінницькій, Волинській,
Київській і Херсонській, а за його резуль�
татами планується видати програми і
посібники, рекомендовані Міністерством
освіти і науки. Складовою проекту є ком�

понент під назвою «соціальна справед�
ливість і рівні можливості», метою якого
є посилення аспектів, які стосуються ґен�
дерної і соціальної справедливості в гро�
мадянській освіті в Україні. Планується,
що всі заходи і матеріали просуватимуть
наступні цінності і принципи:
• толерантність і повагу до різних іден�
тичностей включно з ґендерними;
• базове розуміння прав людини, включ�
но з жіночими людськими правами і пра�
вами осіб, які належать до етнічних мен�
шин;
• недискримінація на засадах ґендера, ра�
си і етнічності.

Цікавим прикладом є ідеї «ґендерного
куточка» в школі, запропоновані під час
одного з тренінгів. Враховуючи на�
лежність присутніх до втілення проекту
«Громадянська освіта — Україна», ви�
рішено було систематизувати ідеї для
старших класів, тобто для тих, на кого цей
проект безпосередньо розповсюджується.

Ось що було запропоноване учасниця�
ми і учасниками:
• розмістити визначення ґендера — про�
стою мовою, коректне (відповідне) за
змістом, зрозуміле і таке, що зацікавлює;
• розмістити закони, зокрема ст. 24 Кон�
ституції України, а також повідомлення,

уривки чи повний текст (залежно від
формату куточка) законів «Про попере�
дження домашнього насильства» та
«Про забезпечення рівних прав і  мож�
ливостей жінок  та чоловіків»;
• розмістити статистику, звертаючись  до
актуальних проблем як жінок, так і чо�
ловіків;
• мати інтерактивні рубрики, в яких мож�
на розглядати поточні цікаві проблеми,
обговорювати їх, давати свою оцінку;
• розмістити інтерактивну рубрику, яка
би розглядала законопроекти з ґендерни�
ми компонентами, приймала пропозиції з
поправками, які би озвучувалися в по�
дальших дебатах та приймалися шляхом
голосування;
• розглядати ризики від різних аспектів
ґендерного дисбалансу, зокрема, такі, які
мають тенденцію часто зустрічатися в
підлітковому житті;

• заснувати розділ пам’ятних дат, зверта�
ючись як до визначних чоловіків, так і до
жінок, а також до подій, які можуть бути
цікавими в плані реалізації рівних прав і
можливостей для жінок і чоловіків;
• пропонувати список літератури, який
може бути цікавий тим, хто хотів би знати
більше.

Окрім того, виникли ідеї щодо створен�
ня в школі комітету рівних прав і можли�
востей, проведення семінарів з ґендерної
тематики, а також включення різних ком�
понентів з цього напрямку в уроки.

І нарешті, спільні зусилля всіх теоре�
тиків і практиків, які тривалий період
працюють в цьому напрямку в Україні,
без деструктивної змагальності та
«взаємо�зверхності» можуть стати важ�
ливою запорукою успіху в непростій
сфері освіти в цілому і ґендерного
підходу до цієї сфери зокрема. «Я»

ОЛЕНА СУСЛОВА 
координатор з ґендерних питань Програ�

ми сприяння Парламенту , 

національний експерт з питань соціальної

справедливості та рівних можливостей

проекту «Громадянська освіта — Україна»

Спільні зусилля ґендерних теоретиків

і практиків можуть стати важливою

запорукою успіху в сфері освіти
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«Но ведь для настоящего, каждая
минута которого является уже

частью будущего, нужно лишь напрячь
все силы, чтобы везде на земле

воцарилось, прежде всего, равноправие
как первейшее условие человеческого

достоинства.
Конечно, будет и такая эпоха

культуры, когда законы уже не будут
женскими или мужскими, но

действительно будут человеческими,
и прежде всего человечными».

Николай Рерих. Женщина

АСТОЯЩИЙ ПРИЗЫВ К ЖЕНЩИНАМ

ВСЕГО МИРА есть призыв о помо�
щи. Когда терпящий бедствие ко�

рабль в море посылает во все стороны
призывы о помощи, то всякий иной ко�
рабль, получивший такие призывные
сигналы (SOS) о бедствии, оставляет
временно в стороне первоначальную
цель своего пути, меняет направление

и спешно идет в ту сторону, откуда раз�
даются призывы о помощи.

Этот прекрасный морской обычай
пусть послужит воодушевляющим
примером в нашем случае. 

Пусть всякая женщина, до которой
дойдет настоящий призыв о помощи,
направит свои усилия и все свое
внимание в ту сторону, в которой ее де�
ятельность так неотложно нужна.

О бедственном положении нашего
корабля — нашего современного мира —
говорить многое не приходится. Не
замечают этого лишь сознательно сле�
пые, не желают слушать о чем�нибудь
подобном лишь сознательно глухие, но
так поступают лишь страусы, которые
не желают видеть надвигающейся
опасности, прячут голову в песок.

<…>В своем безумии отрицания ка�
тастрофичности нашего положения
они стараются брать от жизни то, что,
по своему сознанию, они могут взять;

они веселятся, но их веселие — это пир
во время чумы, они танцуют, но они
танцуют на вулкане. В общем, это об�
реченные, которые чувствуют, что пи
ровать им осталось недолго.

<…> Невольно возникает вопрос:
чем объяснить это повальное людское
безумие? Чем объяснить, что вместо
блага люди готовят себе гибель, вместо
мирного сожительства готовы как ди�
кие звери перегрызть друг другу гор�
ло? Ответ на эти вопросы один. Это от�
ход от вечной, божественной правды,
проповеданной во всех священных пи�
саниях, и установление своей челове�
ческой правды, которая является не�
правдой. Это незнание руководящих
развитием жизни в мироздании зако�
нов, и как результат этого незнания,
нарушение этих законов. Современ�
ный человек не желает считаться с тем,
что на нашей Земле, как части Космо�
са, действуют вечные, неизменные кос�
мические законы, которые нужно вы�
полнять, ибо за нарушение этих зако�
нов в определенные космические сро�
ки, которые указаны во всех священ�
ных писаниях, приходится давать от�
вет. Такой космический срок действует
в наше время. Под действием этого
срока находятся все народы, все стра�

Труднее всего победить предвзятое мнение

и заставить человека поверить в то,

во что он не хочет верить
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ны, и результат этого действия прояв�
ляется в различных точках нашей пла�
неты то здесь, то там. Величайший из
нарушаемых людьми законов, кото�
рым развивается и поддерживается
жизнь в мироздании, есть закон при�
чин и следствий. Нет на Земле ни од�
ного самого малейшего явления, кото�
рое не имело бы причины и которое не
привело бы к соответствующему след�
ствию, которое, в свою очередь, не ста�
ло бы причиной для последующего
следствия. Из этой бесконечной цепи
причин и следствий складывается вся
наша жизнь, наше развитие и преуспе�
яние, так же как наша гибель и уничто�
жение. Что сеем, то пожинаем.

<…>Катастрофическое состояние
нашей планеты, кроме игнорирования
людьми великого космического закона
причин и следствий, вызывается нару�
шением другого величайшего косми�
ческого закона — закона равновесия
Начал. Основа жизни в мироздании
требует взаимодействия и равновесия
двух извечных Начал, которые на зем�
ном плане существования, в человече�
ском царстве природы, осуществляют�
ся мужчиной и женщиной. Взаимодей�
ствие, равновесие и гармоническое со�
трудничество Начал есть необходимое
условие нормального и успешного раз�
вития жизни на всех планах бытия, во
всех царствах природы, начиная с са�
мого высшего до самого низшего.
Мужчина и женщина в мироздании со�
вершенно равноценны и равнознача�
щи, и о преимуществе или преоблада�
нии одного из них не может быть и ре�
чи. Одно без другого они ничто. Прин�
цип развития и совершенствования че�
ловечества заключается в любовном
единении и равновесии, в дополнении
одного другим и гармоничном сотруд�
ничестве этих двух разделенных поло�
вин человеческой сущности, которые
лишь в единении составляют одно.

<…> Эта простая, но великая исти�
на ушла из поля сознания человечест�
ва уже давно. Уже давно люди не счи�
таются с космическими законами и
живут исключительно по своим эгоис�
тическим человеческим законам. В на�
ше время в широкой мере происходит
нарушение великого закона равнове�
сия Начал, благодаря безраздельному
преобладанию мужского начала во
многих областях человеческой жизни.
Женщина во многих странах умалена в
правах и, считаясь низшим существом,

исключена из участия в государствен�
ном строительстве и законодательстве.
Она не участвует в обсуждении ни во�
просов экономического характера, ни
вопросов защиты и обороны государ�
ства, ни вопросов дипломатии и поли�
тики. Вообще, она исключена из учас�
тия в решении таких вопросов, кото�
рыми создается судьба народов и госу�
дарств. <…>

Настоящее обращение к женщинам
всего мира не имеет своей целью при�
зывать их к борьбе с мужчинами за
свои права. Борьба за женское рав�
ноправие велась и ведется уже давно.
Некоторые результаты в этом направ�
лении уже достигнуты и, без сомнения,
в самом недалеком будущем женщины
будут уравнены в правах во всех отно�
шениях с мужчинами, ибо неполно�
правие или бесправие одного начала и
засилье другого, будучи показателем
отсталости и малой культурности, слу�

жит сильнейшим тормозом развития и
прогресса человечества. Все, что по
этому поводу уже сказано, имеет цель
доказать гибельность разновесия и не�
обходимость равновесия тех начал, ко�
торые являются основой творчества и
развития жизни в мироздании. Исто�
рия развития человечества повествует
нам, что человечество создавало блес�
тящие эпохи и развивало высокие ци�
вилизации лишь тогда и там, где жен�
щина не была унижена и где она при�
нимала деятельное участие в управле�
нии народом и в строительстве жизни.

<…>Когда из жизни изъят такой
могущественный фактор, как дополне�
ние одного начала другим, то само со�
бой понятно, что всякое решение, ис�
ходящее от одного начала, не коррек�
тированное и не санкционированное
другим, будет неполным, однобоким и
вследствие этого нежизнеспособным.
Лишь такое решение будет правиль�
ным и будет отвечать требованиям

жизни, законам эволюции и благу дан�
ного народа, когда оно выношено, со�
зрело и решено как мужчиной, так и
женщиной совместно. Переходя те�
перь к современному нам положению,
мы видим, что в тех областях человече�
ской жизни, из которых женщина уст�
ранена совершенно, происходит наи�
больший развал и наибольшее число
ошибок.

<…> В тех сферах человеческой де�
ятельности, в которых женщина сов�
сем не участвует и где благодаря этому
происходит наибольшее нарушение за�
кона равновесия Начал, законом при�
чин и следствий приносятся человече�
ству наиболее тяжкие последствия.
Мы все знаем, что в тех сферах челове�
ческой деятельности, которые счита�
ются исключительно мужскими, никто
и никогда не интересовался мнением
женщины, никто и никогда не пригла�
шал женщин для решения вопросов го�

сударственного значения, которыми
ставилось на карту благополучие и су�
ществование миллионов граждан.
Между тем, сколько было в мире муд�
рых правительниц, которые правили
государствами и народами не хуже
мужчин! Этот всем известный факт в
достаточной мере показывает способ�
ность женщин к пониманию задач го�
сударственного значения и умение их
действовать с честью во всяком, самом
высоком положении, на которое судь�
ба возносила ее. Но труднее всего по�
бедить предвзятое мнение и заставить
человека поверить в то, во что он не хо�
чет верить. Наступающая Новая эпоха
несет женщине освобождение от ее ве�
кового приниженного и бесправного
положения. Новая эпоха требует рав�
новесия Начал, и это равновесие в по�
ложенный космический срок будет
восстановлено.  «Я»
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• ІнформаційноNпросвітницьке 
видання «Я»
Єдине в Україні друковане періодичне

видання з ґендерної просвіти. 

Електронна версія «Я» на сайті

www.krona.org.ua

• Международный электронный 
журнал «КавкАзия»
Все выпуски журнала

http://www.gmc.ge/images/04KAVKAZIAJ�

01.html

• Сайт «Ґендерна рівність в Україні 
та світі»
За підтримки Посольства Фінляндії 

в Україні

http://www.gender.net.ua

Мета: сприяння ґендерній рівності у всіх

сферах життя   

• Український жіночий фонд
http://www.uwf.kiev.ua/

• Кольцо женских сайтов
http://www.owl.ru/webring.htm

• Програма рівних можливостей
ПРООН в  Україні
http://www.gender.undp.org.ua

Мета: підтримка рівності 

між жінками та чоловіками 

у різних сферах життя, підвищення

статусу жінок в Україні як крок 

назустріч досягненню сталого 

людського розвитку та розвитку

демократичної держави

• Сетевой ресурс Харьковского центра
гендерных исследований
http://www.gender.univer.kharkov.ua/

• Московский центр гендерных
исследований
http://www.gender.ru/

• ЦентральноNАзиатская сеть 
«Гендерные исследования» 
http://www.genderstudies.info/

• Дальневосточный центр гендерных
исследований
http://www.vvsu.ru/grc/

• «Женское лидерство 
и партнерство» — межрегиональная
общественная организация содействия
росту влияния женщинNлидеров 
на процессы общественного 
развития
http://zhlp.tomsk.ru/content.php?id=20

• Щомісячна ІнтернетNгазета 
«Сім’я та ґендерна рівність»
Міжнародного гуманітарного 
центру «РОЗРАДА»
http://www.gender.kiev.ua/index.php

• Центр гендерных исследований
Европейский гуманитарный
университет
http://www.gender�ehu.org/

• ИнформационноNобразовательный
центр «Женская сеть»: 
http://www.feminist.org.ua/library/gender/gen�

der.php

http://community.livejournal.com/feministki/

http://community.livejournal.com/fem_news

http://community.livejournal.com/feminism_ua/

СНОВНА МЕТА діяльності «Крони» —

просвітництво, спрямоване на  фор�

мування нової громадської свідо�

мості, розвиток демократичних цінностей,

досягнення ґендерної рівності в Україні.

Для досягнення своєї мети «Крона» прово�

дить освітні громадсько�політичні програми

(тренінги, дискусії, конференції, літні шко�

ли) для жінок, що здійснюють громадсько�

політичну діяльність в регіонах; створює

дискусійний простір для активних жінок у

регіонах, залучаючи до дискусій на акту�

альні теми активісток НДО, журналістів,

політиків, представників органів місцевого

самоврядування та бізнесу; проводить

просвітницькі акції по формуванню ґендер�

ної культури в українському суспільстві;

розробляє та видає навчальні інфор�

маційно�просвітницькі та методичні ма�

теріали з ґендерної тематики.

В 2007 р. діяльність організації проходи�

ла в рамках Міжнародної програми «Наша

нова Європа: Польща, Чехія, Україна, Словач�

чина /Жіноча політика та ґендерна демо�

кратія» за підтримки Фонду імені Генріха

Бьолля (Німеччина, представництво у

Польщі).

В рамках цієї програми відбулись:

• інформаційно�просвітницький тур «Ук�

раїнський шлях до ґендерної рівності —

2007» по регіонах України: Донецьк, Севас�

тополь, Хмельницький, Чернівці;

• наочна акція «Стоп Сексизм!»  (напере�

додні 8 Березня); 

• круглі столи з ґендерної тематики;

• випуск інформаційно�просвітницького

видання «Я» та збірника матеріалів для

проекту «Український шлях до ґендерної

рівності —2007»;

• моніторинг рівня обізнаності студентів�

юристів щодо законодавства України  з

рівних прав та можливостей  жінок і чо�

ловіків та практики його реалізації.

«Крона» виконала  наступні проекти у

партнерстві з Управлінням у справах сім'ї

та молоді Харківської обласної державної

адміністрації: 

• Тренінгова програма «Ґендерна

просвіта студентства Харківщини» для

студентів харківських вищих навчальних

закладів. 

• Масова наочна акція «Стоп Сексизм!» 

в чотирьох вищих навчальних закладах

Харкова з виданням буклету «Стоп Сек�

сизм!» та листівки про історію свята 8 Бе�

резня.

• Науково�практичні семінари для дер�

жавних службовців 6 районів та район�

них центрів Харківської області у рамках

програми «Ґендерна освіта державних

службовців: впровадження ґендерних

підходів у діяльність органів державної

влади та органів місцевого самовряду�

вання».

Також «Крона» організувала та прове�

ла наступні заходи:

• Міжнародний круглий стіл «Актуальні

проблеми ґендерної політики в Україні та

Білорусі» та  Всеукраїнський круглий стіл

«Вирішення проблем ґендерної рівності:

українсько�німецький досвід»  у парт�

нерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта

(Німеччина, Регіональне представництво

в Україні та Білорусі).

• Проект «Ґендерна рівність — крок до

демократичної правової держави» в

партнерстві з Програмою розвитку ООН.

На підтримку Обласної програми забезпе�

чення рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків у Харківській області на пе�

ріод до 2010 року проведено семінари

для державних службовців та представ�

ників місцевого самоврядування та вида�

но методичні посібники «Ґендерна

політика в Україні» та «Нормативно�зако�

нодавче забезпечення ґендерної рівності

в Україні».

• Проект «Від жіночого активізму до ґен�

дерної демократії в Україні» як складова 

національної програми «Рівна участь

жінок та чоловіків в прийнятті рішень» за

підтримки Фонду сприяння демократії По�

сольства США в Україні. У рамках проекту

здійснено 4 випуски «Я»  та проведено два

навчальних семінари для журналістів 

Харкова «Ґендерна чутливість ЗМІ». «Я»

Про Харківську жіночу організацію «Крона» та її проекти
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— Скажи мені, скільки важить сніжинка? — запитала синиця голуба.
— Майже нічого, — відповів голуб.
Тоді синиця розповіла йому таку історію:
— Якось я відпочивала на сосновій гілці, аж раптом почав падати сніг. Це навіть не
була заметіль, ні, лише кружляли легесенькі сніжинки, легенькі, мов сон. Оскільки в
мене не було інших занять, то я розпочала рахувати сніжинки, що опускалися на мою
гілку. Їх упало 3.751.952. Коли ж легенько і тихенько упала 3.751.953 сніжинка, таке
собі майже нічого, як ти з цього приводу висловився, — гілка зламалася…
Оповівши це, синиця відлетіла.

Голуб, великий авторитет у галузі миру ще з часів Ноя, на хвильку замислився, а
потім промовив:
— Можливо, потрібна ще тільки одна особа, аби у світі запанував мир?
ПОДУМАЙ, А МОЖЕ, БРАКУЄ ТІЛЬКИ ТЕБЕ?

БРУНО ФЕРРЕРО

Послесловие

Задай и ты себе этот вопрос и сделай свой выбор!
Он всегда только твой.

Майже
нічого



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20080602183636
       595.2756
       Blank
       583.9370
          

     Tall
     4
     Consec
     495
     410
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





