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«Бізнес має потребу у соціальних маркетингових ідеях — він повинен отримати їх 

від громадських організацій у чіткій формі маркетингових соціальних програм.

Громадські організації мають потребу отримати фінансування від бізнесу — 

потрібно навчити менеджмент громадських організацій мові бізнесу і своєчасно

передавати бізнесам, які потребують таких ідей, пропозиції про партнерство.

Владні інституції мають потребу у організації справді соціально ефективних,

резонансних соціальних ініціатив: необхідно пропонувати владі такі інтеграційні

проекти, де пов'язуються і інтереси бізнесу, і громадських організацій, і громади 

в цілому».
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АСИ ЗМІНЮЮТЬСЯ. Ми змінюємося
теж.

Підштовхнуло мене до напи�
сання цих рядків наступне. Зустріла
свою знайому, яка була однією з при�
хильниць журналу «Я» в той час, коли
він щойно народився.

«Як змінився журнал, — сказала во�
на, — він став зовсім іншим. І знаєш, не
таким цікавим. Все в ньому про одне й
те ж».

У нас зав’язалась розмова про те, чо�
му і як змінився «Я» і чому він став для

неї, а мабуть, і для інших «менш ціка�
вим». Не знаю, чи почула вона те, що я
намагалася до неї донести. Коли ми
розставалися, впевненості в мене не
було…

Я повернулася додому, дістала перші
номери журналу (2003�2004 рр.) і
уважно їх передивилася. Чесно кажу�
чи, в мене не виникло відчуття, що ті
«Я» були менш або більш цікавими,
ніж ті, що виходять тепер. Вони просто
дещо інші. Мені здається, що доречним
буде озирнутися і зробити коротень�
кий огляд діяльності організації, яка
випускає цей журнал вже  п’ятий рік. 

«Ґендерний напрямок» не є для
«Крони» штучним. З моменту засну�
вання організації (1997 р.) її спів�
робітниці обрали сферою своєї діяль�
ності неформальну освіту і просвіт�
ництво жінок. 

Майже за десять років існування з гру�
пи самодопомоги вона «виросла» до
жіночої організації. Вона робить ваго�
мий внесок як в розвиток жіночого руху,
так і в становлення громадянського
суспільства в Україні, що неможливо без
ґендерних перетворень.

Навчальні курси із соціального ме�
неджменту «Наснаження силою» для
жінок  Харкова і інших міст України;
курс для жінок�лідерок «Жінки створю�
ють майбутнє» в Харкові, Львові, Брянці
Луганської області, Донецьку; літні шко�
ли національного рівня та участь в
міжнародних тренерських майстернях;
навчальні семінари Всеукраїнського
інформаційно�просвітницького туру
«Український шлях до ґендерної
рівності»; міжнародні Круглі столи, на�
вчальні програми і семінари з ґендерної
просвіти для молоді та студентства Хар�
кова, семінари для держслужбовців
Харківської області, акція «Стоп сек�
сизм!» — всі ці заходи були ініційовані та
організовані «Кроною».

Метою заходів була підтримка і поси�
лення жінок, сприяння консолідації їх
зусиль та  усвідомленню того, що вони
можуть і мають виконувати не тільки ті
традиційні ролі, що диктує і нав’язує їм
суспільство, але брати участь в громадсь�
ко�політичному житті країни і впливати
на прийняття рішень різних рівнів.

За час існування «Крони» її спів�
робітниці стали професіоналками в об�
ласті ґендерної просвіти. 
Тож, само собою, «Я», що народився як
журнал, який мав на меті висвітлювання
діяльності організації та розповсюджен�
ня ідей, що були покладені в основу її
діяльності, «зростав» разом із нею.
Журнал як народився «інформаційно�
просвітницьким виданням», так їм і за�
лишився. 

Його мета — інформування та
просвіта широких кіл громадськості по
різних актуальних і важливих для
суспільства темах, в першу чергу по ґен�
дерній.
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Від редакторки

Жінки можуть 

і мають брати участь

в громадсько�

політичному житті

країни і впливати 

на прийняття рішень

ТЕТЯНА ІСАЄВА
редакторка інформаційно�

просвітницького видання «Я»

Харківської жіночої 

організації «Крона»

Ч

Часи змінюються 3

На сьогодні «Я» — єдине  друковане
періодичне видання з ґендерної
просвіти в Україні.

За своєю суттю «Я» є вісником
соціального партнерства, бо він надає
свої шпальта усім, хто не залишається
байдужим до суспільних проблем і хто
бачить одну з їх основних  причин у ґен�
дерній нерівності й наявності ґендерних
стереотипів у суспільстві. До речі, саме
завдяки соціальному партнерству
(«Крона» є членом «Соціальної ме�
режі», яку створено в рамках проекту
Управління праці та соціального захис�
ту населення Департаменту охорони
здоров’я Харківської міської ради) і
фінансовій підтримці, що надає «Кроні»
Фонд імені Генріха Бьолля (Німеччина,
представництво у Польщі) � стала мож�
ливою реалізація цього унікального,
єдиного в Україні проекту.

2007 р. став для «Крони» та журналу
«Я» новим кроком уперед. 

Організація починає працювати в
міжнародній програмі «Наша нова
Європа — Польща, Чехія, Україна, Сло�
вакія/Жіноча політика та ґендерна де�
мократія при підтримці Фонду імені
Генріха Бьолля. Партнером «Крони» на
регіональному рівні стає Управління у
справах сім’ї та молоді Харківської об�
ласної державної адміністрації. Разом
із ХЖО «Крона» Управління реалізує
спільні проекти з ґендерної просвіти
для студентства і державних служ�
бовців  та сприяє активному розповсю�
дженню журналу «Я» в Харківській об�
ласті.

Склалися добрі партнерські відноси�
ни між «Я» та сайтом «Майдан», який
взяв на себе інформаційну підтримку
журналу та регулярно розміщує його
матеріали.

Журнал запрошено до міжнародної
журналістської ґендерної спільноти.
Відтепер «Я» � партнер міжнародного
он�лайн журналу «КавкАзія» та журна�
лу «Диалог женщин», що засновані та
видаються  Асоціацією журналістів
«ҐендерМедиаКавказ».

Також у 2007 р. «Крона» увійшла до
Мережі, яка виконуватиме  програму
«Рівна участь жінок і чоловіків в про�
цесах  прийняття рішень» за підтримки
Фонду сприяння демократії в Україні
Посольства США. Журнал «Я» взяв на
себе відповідальність бути своєрідним
«методичним порадником» для її учас�
ників, сприяти підвищенню їх про�
фесійного рівня. В команді авторів, що

пишуть для «Я», � експерти, теоретики
та практики з ґендерних питань,
соціологи, юристи, освітяни, державні
службовці різних рівнів, представники
громадських організацій  України,
партнери організації «Крона» в інших
країнах світу. 

«Я» має на меті сприяти обміну
інформацією, досвідом, кращими
практиками ґендерної просвіти, а ще
несе на своїх сторінках заряд, що
об’єднує  зусилля всіх, хто вибрав для
діяльності «ґендерний напрямок».

Займаючись просвітництвом, прово�
дячи різні заходи, знайомлячись із
світовим досвідом, співробітниці

«Крони» усвідомили:  прогрес не зупи�
нити, в світі відбуваються зміни, і щоб
не залишитися «за бортом», треба
«тримати руку на пульсі», треба
змінюватися самим й доносити це
жінкам та дівчатам, які дуже часто не
розуміють, що ґендерні стереотипи,
які вросли в нашу свідомість і сприй�
маються як «природні», не дають
відбуватися цим змінам.

Яким є на сьогодні «Я»? Якими є го�
ловниі його завдання?

Збирати й розповсюджувати інфор�
мацію про ґендерні перетворення у
світі і в Україні;

сприяти посиленню ролі жінок та
об’єднанню їх зусиль для впливу на
прийняття рішень на різних рівнях;

сприяти обміну інформацією та вста�
новленню взаємодії різних секторів ук�
раїнського суспільства, що впливають на
формування громадської думки, — ЗМІ,
бізнеса, влади та освіти;

розповсюджувати ідеї ґендерної
рівності та працювати над зміною та
трансформацією ґендерних стереотипів.

Одна із співробітниць організації на�
звала «Я» «жіночим виданням для всіх»,
незалежно ані від політичних, ані релі�
гійних, ані статевих ознак.

Тож приєднуйтеся! «Я»

ТЕТЯНА ІСАЄВА

«Я» несе на своїх

сторінках заряд, 

що об’єднує зусилля

всіх, хто вибрав

для діяльності

«ґендерний напрямок»

ФОНД СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ

Фонд надає фінансову підтримку

унікальним та перспективним проектам,  

що сприяють розвитку спроможності 

та самозабезпечення НДО в Україні 

та демократичним перетворенням 

в Україні.

За  11 років  (з липня 1996 р.) більш

ніж 500 проектів від українських

недержавних неприбуткових

організацій одержали фінансування 

за програмою Фонду сприяння демократії. 

ПРОГРАМА «РІВНА УЧАСТЬ ЖІНОК 

ТА ЧОЛОВІКІВ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ»

за фінансової підтримки Фонду

сприяння демократії Посольства США 

в Україні

Мета: 

сприяння розвитку такого середовища 

в Україні, в якому жінки матимуть рівні 

з чоловіками можливості брати участь 

в політичному та суспільному житті

країни на рівні прийняття рішень.

Кожен з проектів включає два

компоненти:

робота із засобами масової

інформації (інформування та навчання

журналістів) з метою активного

розповсюдження ідеї рівності прав

і можливостей жінок та чоловіків;

моніторинг застосування 

та використання українського

законодавства про забезпечення рівних

прав і можливостей жінок 

та чоловіків.

Координатор програми:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖІНОЧІЙ КОНСОРЦІУМ

УКРАЇНИ» (ЖКУ) — коаліція

недержавних організацій України.

Організація заснована влітку 2001 р. 

Громадські організації, члени

Консорціуму, підтримують ідею

ґендерної рівності та виступають проти

всіх форм дискримінації. Консорціум

активно впроваджує освітні,

правозахисні, наукові, культурні

програми для громадськості України 

на місцевому, обласному,

національному та міжнародному рівнях. 

Основні напрямки діяльності:

протидія домашньому насильству;

протидія торгівлі людьми;

жіноче лідерство;

впровадження ґендерних підходів 

в законодавство України;

подолання насильства над дітьми

через професійне навчання фахівців.
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МІ — ЦЕ ОДНА З СИЛ, що впливає
на громадську думку та сприяє її
формуванню. 

Саме вони в більшості своїй продов�
жують тиражувати так звані ґендерні
стереотипи і сприяють укорінюванню
традиційних уявлень щодо ролей
жінок та чоловіків в суспільстві.

Якщо ґендерною просвітою держав�
них службовців, студентства, викла�
дачів в Україні мало�помалу починає
займатися держава, просвіта жур�
налістів залишається поза її увагою і є
справою лише тільки громадських ор�
ганізацій, діяльність яких здійснюєть�
ся завдяки фінансовій підтримці зару�
біжних фондів. 

Одним з таких фондів є Фонд спри�
яння демократії Посольства США в
Україні.

Він надає фінансову підтримку уні�
кальним та перспективним проектам,
що сприяють розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні та де�
мократичним перетворенням в Україні.

За  11 років  (з липня 1996 р.) більш
ніж 500 проектів від українських не�
державних неприбуткових організацій

одержали фінансування за програмою
Фонду сприяння демократії Посольст�
ва США в Україні.

На протязі 2006 р. 28 неурядових ор�
ганізацій ґендерного напрямку з 18 об�
ластей України, об’єднані загальною
Мережею за фінансової підтримки
Фонду сприяння демократії Посольст�
ва США в Україні, виконували програ�
му «Участь жінок у громадсько�полі�
тичному житті України».

Закінчилась програма підсумковою
конференцією «Участь жінок у гро�
мадсько�політичному житті», на якій
було оголошено новий конкурс «Рівна
участь жінок і чоловіків в процесах
прийняття рішень».

У конкурсі взяли участь більш 40, а
переможцями стали 18 громадських
організацій з 15 областей України:
Київської, Рівненської, Харківської,
Житомирської, Вінницької, Черні�
гівської, Волинської, Хмельницької,
Полтавської, Львівської, Донецької,
Кіровоградської, Черкаської, Дніпро�
петровської та АР Крим.

Вони увійшли в національну мере�
жу, координувати діяльність якої буде
громадська організація «Жіночий кон�
сорціум України» (м. Київ) на чолі із
Наталкою Самолевською.

Мета програми «Рівна участь жінок 
і чоловіків в процесах прийняття рі�
шень» — сприяння розвиткові такого
середовища в Україні, в якому жінки
матимуть рівні можливості з чоло�
віками брати участь в політичному та
суспільному житті країни на рівні
прийняття рішень.

Крок

Мета програми — сприяння

розвиткові середовища 

в Україні, в якому жінки

матимуть рівні можливості 

з чоловіками 

На шляху до ґендерних перетворень в Україні зроблено
наступний крок: з 1 червня 2007 р. розпочалась нова  програма
«Рівна участь жінок та чоловіків в процесах прийняття рішень»,
яку за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії
Посольства США в Україні буде виконувати національна мережа 
з 18 громадських організацій України. 

З

новий етап

ПРОЕКТ «КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

У ПРОГРАМІ «РІВНА УЧАСТЬ ЖІНОК

ТА ЧОЛОВІКІВ У ПРОЦЕСАХ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Мета:

координація та синхронізація діяльності

Мережі громадських організацій 

у програмі «Рівна участь жінок 

та чоловіків у процесах прийняття

рішень»

Проект передбачає узгодження дій

організацій Мережі на всеукраїнському

рівні: 

координацію планів роботи;

синхронізацію дій; 

моніторинг діяльності;

систематичне консультування 

та інформування з питань ґендерної

рівності, PR�діяльності, навчальних

програм, громадських ініціатив 

для організацій всієї Мережі. 

ЖІНОЧІЙ КОНСОРЦІУМ УКРАЇНИ

Контакти:

01057, м. Київ, вул. Довженка, 2, офіс 53

тел/факс:  8(044) 592�68�54

e�mail: consort@bigmir.net

за кроком: 

Крок за кроком — новий етап 5

Кожен з підтриманих проектів включає
два компоненти:

робота із засобами масової інформації
(інформування та навчання журналістів)
з метою активного розповсюдження ідеї
рівності прав та можливостей жінок та
чоловіків;

моніторинг   застосування  та  викори�
стання українського законодавства про
забезпечення рівних прав та можливос�
тей жінок i чоловіків.

На шпальтах цього випуску «Я»
розміщено коротку інформацію про про�
екти організацій, які увійшли до
Національної мережі.

Що очікують учасники програми?
«Запрацює належним чином ґендерна

рада на обласному та районному рівнях.
Шляхом проведення просвітницької кам�
панії громада області змінить свою думку
щодо призначення жінки не лише як Бере�
гині роду та народу, а і активної та рівно�
правної учасниці всіх процесів,  що відбува�
ються в державі»;   

«Формуватиметься нове ставлення до
жінки�керівниці, жінки�депутата, жінки�
лідерки»;

«Зросте кількість жінок на рівні прий�
няття рішень»;

«Вперше на міському рівні стане мож�
ливою координація зусиль державних та
неурядових структур, окремих громадян
по захисту прав жінок, активізації жіно�
чого руху, посиленню участі жінок у про�
цесах прийняття рішень на місцевому
рівні, лобіюванню змін до місцевого законо�
давства, пропагування ідеї ґендерної
рівності у засобах масової інформації».

Будуть видані наступні посібники з пи�
тань теорії та практики ґендеру: 

«Від ґендерної рівності статей до гар�
монійного розвитку держави, або про
ролі, в які грають чоловіки і жінки» (ГО
«Жіночий інформаційно�консультатив�
ний центр», Житомір); 

«Наше майбутнє — в Україні» (Рів�
ненська громадська організація Центр
підтримки громадських ініціатив «Чайка»);

«Рівні права та можливості» (Жіно�
чий правозахисний центр «Співдруж�
ність», Сімферополь).

Під час реалізації програми її учасника�
ми будуть створені координаційні ґендерні
ради місцевого рівня, проведені громадські
слухання та конференції, прес�клуби, на�
вчальні семінари та тренінги з ґендерної
просвіти для представників ЗМІ.

Це означає, що до армії «ґендерно�чуй�
них» додадуться  журналісти та редакто�
ри місцевих ЗМІ. 

За словами Олесі Ґарднер, координа�
торки програм Акту на Підтримку Свобо�
ди, ця програма допоможе подальшим де�
мократичним змінам в Україні.

Харківська жіноча організація «Кро�
на», яка також є членом Національної ме�
режі,  в рамках програми «Рівна участь
жінок та чоловіків в процесах прийняття
рішень»  та  інших проектів в  2007 р.  має
можливість видати чотири числа журна�
лу «Я» загальним накладом 1500
примірників кожний.
Теми випусків:

«Рівні права та рівні можливості
жінок та чоловіків»;

«Взаємодія в вирішенні ґендерних
проблем»;

«Ґендерне насильство»;
«Кращі практики вирішення ґендер�

них проблем». 
Участь у проекті дозволить здійснити

розсилку журналу в   мережі. Кожна ор�
ганізація, яка стала учасницею програми,
отримає 50 примірників кожного з цих
випусків.
«Я» ставить перед собою за мету:

сприяння налагодженню обміну
досвідом, кращими практиками та інфор�
мацією між учасниками програми;

здійснення методично�консультаційної
підтримки учасників програми, що сприя�
тиме підвищенню їх професійного рівня. 

Програма розрахована на дев’ять
місяців і має закінчитися заключною кон�
ференцією, яка відбудеться у Києві і в ро�
боті якої візьмуть участь представники
Посольства США.

Звичайно, неможливо очікувати, що в
результаті реалізації цієї програми в Ук�
раїні відбудеться «ґендерна революція»,
але без сумніву вона сприятиме поширен�
ню «ланцюжкової реакції» ґендерних пе�
ретворень в Україні і демократичним
змінам в українському суспільстві. «Я»

ТЕТЯНА ІСАЄВА

ПРОЕКТ «ВІД ЖІНОЧОГО АКТИВІЗМУ

ДО ҐЕНДЕРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

В УКРАЇНІ»

Мета: 

Сприяння розвитку ґендерної

політики в Україні, розвитку жіночого

активізму шляхом проведення

інформаційно�просвітницького туру

по містах України;

здійснення інформаційного

забезпечення  національної 

мережі громадських організацій

«Рівна участь жінок 

та чоловіків у процесах прийняття

рішень» через випуск

та розповсюдження тематичного

інформаційно�просвітницького

видання «Я».

ІНФОРМАЦІЙНО>ПРОСВІТНИЦЬКЕ

ВИДАННЯ «Я»

Єдине  друковане періодичне видання

з ґендерної просвіти в Україні є за

своєю суттю вісником 

соціального партнерства.

Теми випусків 2007 р:

«Рівні права та рівні можливості

жінок і чоловіків»;

«Взаємодія в вирішенні ґендерних

проблем»;

«Ґендерне насильство»;

«Кращі практики вирішення

ґендерних проблем».

ХАРКІВСЬКА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КРОНА»

61002, м. Харків, вул. Артема, 4

тел/факс: 8(057) 714�35�94

тел: 8(057) 706�39�83

krona@rider.com.ua 

www.krona.org.ua

Програма сприятиме

поширенню  «ланцюжкової

реакції» ґендерних

перетворень 

в Україні та демократичним

змінам
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АКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ програми
проходила в приміщенні райдер�
жадміністрації Солом’янського

району м. Києва. Цей захід продемон�
стрував модель співпраці громадської
організації з органами виконавчої
влади. 

Установча конференція  програми
«Рівна участь жінок та чоловіків у
прийнятті рішень», підтримана Фон�
дом сприяння демократії Посольства
США в Україні у 2007 р.,  показала
іншу модель — модель співпраці гро�
мадських організацій із бізнесом. 

Захід, який зібрав учасників цієї про�
грами, проходив в несподіваному для
всіх місці — центральному офісі всім
відомої в Україні косметичної фірми
AVON. Знаю точно, що, прочитавши ці
рядки, деякі іронічно посміхнуться: та
це ж, мовляв, піар, себе представляють,
які вони хороші.

Стикаюсь з недовірою, з іронією, з
таким відношенням майже кожного
дня. «Ну чого вони, ті американці,
приїхали. Ну чого вони вкладають
гроші в наші громадські організації?»
Важко, мабуть, зрозуміти, що по�
справжньому багата людина дивиться
на навколишній світ інакше. Здобувши
добробут для себе, вона хоче жити в
оточенні таких само багатих і незалеж�
них людей, які з часом стануть силь�
ніше, досягнуть заможності та неза�
лежності і зможуть допомогти іншим.
Пам’ятаєте? Справжній лідер — це той,
хто виховує інших лідерів і не боїться,
що його авторитет буде змарновано, а
на його місце прийдуть інші.

Цілий робочій день працювали 30
осіб в комфортних умовах, які надала
фірма AVON для роботи конференції.
Передаю щиру вдяку від всіх учас�
ників конференції Генеральному ди�
ректорові ДП «Ейвон Косметікс Юк�
рейн» Томашу Мурасу та менеджеру
по комунікаціям «Ейвон Косметікс
Юкрейн» Аліні Севастюк, яка опікува�
лася нами впродовж цього дня.

У роботі конференції взяла участь
Мішель Логстон, радник з питань преси,
освіти та культури Посольства США в
Україні. Я приводжу її привітання
цілком, щоб передати не тільки зміст, але
й той заряд, який містив цей виступ.

«Я дуже рада бути присутньою на
зустрічі жіночої мережі. Я дуже рада,
що серед вас багато з тих, хто був з на�
ми в тому році. Я також хочу привіта�
ти нові організації, що приєдналися до
нас в цьому році. Я дякую Томашу та
Аліні, які дали нам можливість працю�
вати в цій конференц�залі. В Америці
дуже часто приватні бізнеси підтри�
мують громадські організації, гро�
мадські ініціативи. Я рада, що  AVON
продовжує ці традиції і підтримує ук�
раїнські організації,  українське
суспільство.

Я дякую Наталці Самолевській і
Жіночому консорціуму України, що взя�
ли на себе координацію цього проекту.
Більш ніж 40 організацій подалися на
конкурс. Підтримані 18. Це означає, що
ви — кращі. Нас вразили ваші результа�
ти, яких ви досягли в тому році, тому
ми вирішили підтримати вас в цьому.

Я вивчила українське законодавство.
Я знаю про закон, що вступив в дію в
2006 р. Законодавство — це одна спра�
ва. Але як воно втілюється, як працює —
це зовсім інше. Ваша задача — дізнати�
ся, подивитися, як цей закон працює
або не працює на місцях. 

Ми сподіваємося, що ви надасте певні
рекомендації, щоб зробити його більш
ефективним. Ми сподіваємося, що ваша
робота приверне увагу і ЗМІ, і виконавчої
влади на місцях з тим , щоб ситуація з ґен�
дерною рівністю покращилась на місцях.

Чи можна почути голос в натовпі? Мабуть, ні. Так, майже не чути 
в українському суспільстві голос поодиноких громадських
організацій, які намагаються щось змінити в суспільному житті.
А чи зміниться щось, якщо вони об’єднають свої ресурси і будуть
робити свою справу не поодинці, а разом? Досвід діяльності
Всеукраїнської мережі, що реалізовувала програму «Участь жінок
у громадсько�політичному житті» у 2006 р., є яскравим
прикладом саме такої співпраці (про її результати можна
прочитати в інформаційно�просвітницькому журналі «Я», 2006,
№4(16) та «Я», 2007, №1(17).

В добрий час!

ПРОЕКТ «РІВНІ ПРАВА 

ТА МОЖЛИВОСТІ — ЗАПОРУКА

ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Мета:

забезпечення рівних прав 

та можливостей для жінок 

та чоловіків серед громадськості

обраних районів Львівської області

шляхом проведення комплексних

заходів з використанням

інноваційних методів роботи.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ФОНД МАЙБУТТЯ»

79015, м. Львів, вул. Порохова, 3

тел. +38 (032) 2372318

www.maibuttia.lviv.ua

office@maibuttia.lviv.ua
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Минулого року завдяки саме вашим зусил�
лям суспільство дізналося про роль жінок у
громадсько�політичному житті країни.
ЗМІ — це важливий інструмент, завдяки
якому можна привернути увагу як до
діяльності своєї організації, так і до про�
блеми в цілому, до того, як запровад�
жується в Україні ґендерна рівність.

Ми знаємо, що часто ЗМІ не хочуть
звертатися до цієї теми, ставляться
до неї скептично. Ваша задача — донес�
ти до них, що ґендерна рівність — це за�
хист прав людини.

Питання ґендерної рівності займа�
ють важливе місце в роботі держде�
партаменту США. У нас в Америці є
Департамент, який займається спра�
вами ґендерної рівності та правами
жінок.

Я пишаюсь тим, що в Україні є ор�
ганізації, для яких ці проблеми є важли�
вими, і що вони займаються тими спра�
вами, які є пріоритетними для держде�
партаменту США. Жінки — це важли�
ва складова для втілення демократич�
них перетворень. Ґендерні перетворен�
ня є важливим компонентом розбудови
демократії в Україні. 

Дякую вам всім за те, що ви погодили�
ся працювати в цій ініціативі, звалити
на свої плечі цю роботу. Ми будемо чека�
ти ваших результів, будемо уважно
слідкувати за вашою роботою, будемо
брати в ній участь. Успіхів всім нам».

Координатором програми «Рівна
участь жінок та чоловіків у прийнятті
рішень» є Всеукраїнська громадська
організація "Жіночий консорціум" на
чолі із Наталкою Самолевською. 

В зустрічі взяли участь Андрій Рос�
товський, Президент ВГО «Українська
ліга зі зв’язків із громадськістю», Ната�
ля Хібовська та Сергій Решетов — коор�
динатори проекту від Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні,
Джесіка Форест, дослідниця Ради
Міжнародних Наукових Досліджень та
Обмінів (IREX), Сергій Плотян,
керівник секретаріату Комітету Вер�
ховної Ради України з питань євро�
пейської інтеграції, та Андрій Куліш,
керівник Медіа�департаменту  Ук�
раїнського освітнього центру реформ. 

Головна ідея проекту — моніторинг
виконання українського законодавства
з ґендерної рівності та сприяння тому,
щоб про ґендерні проблеми заговорили
ЗМІ.

За словами Оксани Ярош, голови
Волинської обласної громадської ор�

ганізації «Ґендерний центр»,  ця кон�
ференція зібрала "адептів та фанатів
ідеї ґендерної рівності". Це була
зустріч однодумців, друзів та парт�
нерів, які почали одну загальну справу,
дуже важливу для всього суспільства.
Це було навчання, бо кожна/кожен
учасниця/учасник вчилася/вчився то�
му, що було потрібно їй/йому. 

Андрій Куліш, керівник Медіа — де�
партаменту Українського освітнього
центру реформ, провів тренінг  «Ус�
пішна співпраця НДО зі ЗМІ. PR — су�
провід проекту» для учасників конфе�
ренції. 

Разом шукали відповіді на запитан�
ня, яким чином зробити так, щоб ґен�
дерна тематика стала цікавою для ЗМІ,
а ще яким чином залучити журналістів
до партнерських стосунків. Саме тоді,
коли про ґендер заговорять жур�
налісти, а завдяки їм  широкі кола гро�
мадськості, відбудуться якісні зміни в
сприйнятті ґендерної проблематики
на всіх рівнях, від особистого до
соціального.

Важко в це повірити, але навіть під
час перерви розмови між учасницями
та учасниками були тільки  про ґендер
та ґендерні проблеми. Наприкінці
зустрічі за доброю традицією, що скла�
лася в мережі, кожен з учасників ска�
зав  у загальне коло, що саме йому за�
пам’яталося . 
ДЖЕСІКА ФОРЕСТ: «Мені було сьо�
годні дуже цікаво з вами. Я дізналася,
що у нас багато спільного».
ДАРИНА КУЛЬЧИЦЬКА: «Я відчула
глобальність мережі,  зрозуміла, які я
помилки роблю, і впевнена, що тепер я
їх виправлю».
НАТАЛЯ ХІБОВСЬКА: «Зустріч бу�
ла дуже корисною. Важливо те, що ми
скоординували зусилля».
НАТАЛКА САМОЛЕВСЬКА: «Завжди
класно, коли з нібито звичайних справ
робиться справа велика».

У нас у всіх є можливість взяти участіь
у цій справі. Тож в добрий час!  «Я»

ТЕТЯНА ІСАЄВА

Ґендерна рівність —

це захист прав людини
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чому, на Ваш погляд,
причина гальмування
ґендерних  перетворень 

в українському суспільстві?

НАТАЛКА САМОЛЕВСЬКА:
В темі ґендерної рівності все�таки хочу
поговорити про її «жіночу частину». Не
претендуючи на науковість, можу висло�
вити своє приватне бачення. В першу
чергу, зараз все�таки відчувається зміна
риторики щодо «жіночих», а відповідно
щодо «ґендерних» питань. Якщо по�
рівняти Парламентські слухання 2004 р.
щодо становища жінок і Парламентські
слухання 2006 р. щодо питань насильст�
ва над жінками і ґендерної рівності, то
можна дійти  висновку, що політики по�
іншому ставилися і до присутніх в залі
жінок, і до розгляду заявлених питань.
На останніх слуханнях депутати нам
вже не читали вірші, як це було у 2004
р., а суттєво говорили про проблеми
жінок і пропонували свої ідеї  щодо їх
вирішення.

Як же живеться нам, українським
жінкам? Відкинемо емоції і поглянемо
на статистику.

Жінок в українському суспільстві
більше (53% населення країни), вони
живуть довше, ніж чоловіки, на 11 років
(тривалість життя чоловіків становить
63,0 роки,  жінок — 73,7 роки; за цими по�
казниками Україна займає передостаннє
місце в Європі), але їх здоров’я не покра�
щується. Важкі умови пострадянського
перехідного періоду вплинули на права

жінок на охорону здоров’я, фізичну без�
пеку та економічні можливості (без�
робіття, зниження реальних доходів, ріст
насилля тощо) — дев’ятим валом накри�
ли українське жіноцтво. Здоров’я жінок
погіршилося в тяжких економічних умо�
вах, а рівень медичних послуг, особливо
для вагітних жінок, часто є неадекват�
ним. Зависока вартість контрацептив�
них засобів для середньої пересічної
жінки та брак знань про планування сім’ї
призводять до великої кількості абортів. 

Українські жінки більш освічені, ніж
чоловіки. Вони складають більше поло�
вини випускників середніх шкіл — 57%,
студентів вищих навчальних  закладів —
52%, а також трішки менше всіх
аспірантів — 46%. Вищу і середню освіту
мають 43% працюючих жінок і лише 34%
працюючих чоловіків. Але в той же час
кандидати наук — жінки:  34,7%, доктори
наук: 15,2%. Доля жінок серед канди�
датів наук постійно зростає та складає
більш однієї третини, а серед докторів
наук — одну шосту. Та жінок більше се�
ред безробітних, хоч вони складають
більше половини працюючих, чиїми ру�
ками виробляється 45% національного
доходу. У період структурної перебудови
економіки, коли закривалося багато
підприємств, роботу найчастіше втрача�
ли саме вони. Жінки тоді, у 90�х роках,
становили до 80% безробітних. Зараз
зайнятість серед жінок складає лише
52,9%, це у віці 15�70 років; серед чо�
ловіків — 63,6%.

При цьому рівень оплати праці, кот�
рий вважається однаковим для обох ста�
тей, фактично різний. За даними Держ�
комстату середньомісячна зарплатня у
жінок не перевищує 70% чоловічої. Про�
блема полягає в тому, що, не дивлячись
на високий освітній та професійний
рівень (часто навіть вищий, ніж у чо�
ловіків), жінки обіймають менш оплачу�
вані посади. Навіть у традиційно жіно�
чих сферах (медицина, освіта), де вони

Взаємодія

Редакція журналу запропонувала представникам
громадянського суспільства зібратися за
віртуальним круглим столом та обговорити
питання ґендерних перетворень в Україні

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ІНФОРМАЦІЙНО�

ПРОСВІТНИЦЬКОГО ВИДАННЯ «Я» —

«ВЗАЄМОДІЯ У ВИРІШЕННІ ҐЕНДЕРНИХ

ПРОБЛЕМ» ЗА УЧАСТІ:

п. Володимира Каплуна, редактора

бюлетеню «Громадянська освіта»

Харківської правозахисної групи;

п. Наталки Самолевської, координаторки

програми «Рівна участь жінок 

та чоловіків в процесах прийняття

рішень»  (м. Київ); 

п. Володимира Ханаса, лідера

Адаптаційного чоловічого центру  

(м. Тернопіль), журналіста, координатора

української версії міжнародного он�лайн

журналу «К@вкАзія».

ПРОЕКТ «ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Мета:

посилення участі жінок 

у громадському житті шляхом

створення тривалих регіональних

коаліцій для вироблення

практичних рекомендацій щодо

рівних прав та можливостей жінок

та чоловіків на місцях

КРИМСЬКИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ

ЦЕНТР «СПІВДРУЖНІСТЬ»

95000, м. Сімферополь

вул. К. Маркса, 13/16

тел./факс: 8 (0652) 25�54�11

yana@mail.strace.net

В

у вирішенні
ґендерних проблем
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становлять більшість, на керівних поса�
дах перебувають чоловіки. У бізнесово�
му середовищі жінка�керівник також
трапляється не надто часто: лише 22%
малих та середніх підприємств перебува�
ють під її началом. Така ситуація
здебільшого зумовлена гіршими старто�
вими можливостями при започаткуванні
власної справи. За даними Міжнародно�
го інституту соціології, це передусім
відсутність стартового капіталу та
фінансово�кредитної підтримки, обме�
жений доступ до навчання з організації
та ведення бізнесу. І це попри те, що
жінки частіше, ніж чоловіки (46% проти
36.6), готові перекваліфіковуватися і от�
римувати нову професію.

Жінок більше на земній кулі, вони ви�
конують дві третини непрестижної і важ�
кої роботи. А власності мають лише 10%.
Хіба це справедливо?

Ґендерна дискримінація часто фор�
мується не лише на державному, а на по�
бутовому рівні. Адже досить багато
жінок переконані, що сфера політики,
високі посади — не для них. З урахуван�
ням домашньої праці чоловіки працю�
ють 57 годин в тиждень, а жінки — 71 го�
дину. Це означає, в середньому жінки на
25% більше зайняті працею, ніж чо�
ловіки. Тому й не прагнуть жінки вибу�
дувати кар’єру, звалюючи на себе всю
хатню роботу. Та й вихованням дітей пе�
реважно займаються також вони. 

Попри деяку зміну риторики, видані
Укази та прийняті закони щодо рівних
прав та можливостей, в цілому влада в
Україні була і, на превеликий жаль, досі
залишається дуже патріархальною. 

Статистичні дані свідчать про те, що в
державних органах України найбільше
жінок працює на посадах найнижчого
рівня. Водночас, чим вище посада — тим
більше диспропорція на користь чо�
ловіків. 

Мало що змінилося у ставленні до
жінок на рівні місцевих рад. Минулого
року громадські організації у 17 облас�
тях за підтримки Посольства США в Ук�
раїні проводили навчання жінок�ліде�
рок, жінок�депутаток.  В середньому (з
2098 жінок) кожна восьма учасниця
тренінгу була обрана. Найбільш ефек�
тивними були тренінги в селах. Кожна
третя учасниця тренінгів стала або голо�
вою, або депутаткою сільської ради. В
районних центрах кожна десята. В об�
ласних центрах — кожна одинадцята
учасниця тренінгів стала депутаткою
відповідної ради. Це цікавий показник —

в селах не було виборів за партійними
списками. Отже, у навчених, добре підго�
товлених жінок було більше шансів ста�
ти депутатками або головами сільських
рад. В районах і області в партійних спи�
сках спостерігалась тенденція: чим
прохідніша частина списку, тим менше
там жінок. До того ж підтвердилась відо�
ма істина: чим менше грошей і більше ро�
боти (а в сільських радах це саме так),
тим більше там жінок.

Що ж самі жінки думають про роботу
депутатки? Як їм там живеться? На наші
запитання відповідали депутатки місце�
вих рад минулих скликань.

Валентина Гурець, депутатка Мико�
лаївської міської ради: «З самого почат�
ку моєї депутатської діяльності мене
вразило, наскільки несправедливою є
ґендерна політика в Радах…»;

Ася Горшкова, депутатка Донецької
міськради: «Основна проблема — брак
часу, бо ж депутатську діяльність дово�
диться поєднувати з основною роботою,
а треба ж і родині увагу приділяти…»;

Тетяна Ломакіна, депутатка Маріу�
польської міськради: «Владне оточення
неохоче бере до уваги Вашу депутатську

діяльність і критичні виступи на засідан�
нях сесії, бо Ви ж — «слабка жінка», яка
щось собі надумала… Щоб завоювати ав�
торитет серед колег�депутатів і серед по�
садових осіб місцевого самоврядування,
треба бути дуже активною, компетент�
ною, тому що кожну вашу дію будуть
сприймати з показовою великодуш�
ністю»;

Світлана Дронік, депутатка Сумської
міськради: «В Радах переважають депу�
тати�чоловіки. За своєю ментальністю
вони нерідко навіть не припускають, що
пропозиції жінок можуть бути слушни�
ми і раціональними. Ось чому депутати�
чоловіки дуже рідко голосують за «жіно�
чу» пропозицію. Треба завжди застосо�
вувати всі депутатські важелі, щоб тебе
почули…»;

Любов Майборода, депутатка Чер�
каської облради: «Чи не щоденною про�

блемою для жінок�депутатів (а жінки
становлять меншість в Радах) буде
відверте хамство з боку чоловіків�депу�
татів — як відкрите, так і приховане». 

Чи готові жінки щось змінювати? Так.
Хай іще це не так явно проявляється. Та
підросло нове покоління жінок, яке мис�
лить іншими категоріями. Теперішні
двадцятирічні виховані по�іншому. Для
них питання кар’єри і самореалізації стає
більш значимим. Сучасні дівчата так са�
мо мріють про щасливу родину, але роль
домашньої обслуги (або як у нас поетич�
но називають — берегині) їх зовсім не
приваблює. Вони себе ідентифікують як
лідерки і очікують рівних прав і рівних
можливостей в усіх сферах життя (в то�
му числі і приватного). Взагалі на роль
жінки в українському суспільстві, на до�
сягнення рівних можливостей, попри
все, я дивлюся оптимістично. Може, то�
му, що спасіння утопаючих — справа рук
самих утопаючих?

ВОЛОДИМИР КАПЛУН:
Гендерные преобразования в Украине,
как мне представляется, не отстают от
многих не гендерных, но так же важных

для всех нас преобразований.
Кое�какие из них — крайне необ�
ходимые! — вообще не осуще�
ствляются по разным причинам.
В нашем же случае мы имеем де�
ло скорее с естественной инерт�
ностью, которая защищает нас
от слишком быстрых и легких
изменений. Конечно, можно по�
нять нетерпение тех, кому по�
счастливилось побывать, ска�

жем, в скандинавских странах. Но до�
стижения этих стран — результат дли�
тельных усилий. Многое зависит от об�
щего уровня культуры, который трудно
изменить быстро. 

ВОЛОДИМИР ХАНАС:
Основною проблемою гальмування ґен�
дерних перетворень  є традиційні стерео�
типи, які приписують жінкам такі влас�
тивості, як потреба в керівництві розум�
ним чоловіком, підкореність чоловікові,
схильність до безсловесної покори, ос�
новне зосередження на материнстві. Тоб�
то жінок ставлять в чіткі рамки, вистав�
ляють істотою, нездатною мислити, не�
розвиненою, котра потребує чоловічого
контролю. 

Також дуже мало уваги впровадженню
ґендерної рівності приділяється чинов�
никами на місцевому рівні.                           

Ґендерна дискримінація

часто формується не

лише на державному, 

а й на побутовому рівні
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Чому, на Ваш погляд, тема
ґендеру не привертає уваги
українських журналістів?
НАТАЛКА САМОЛЕВСЬКА:
Аналіз публікацій в українських ЗМІ з про�
блем ґендерної рівності за 1999�2007 рр.
показав, що, попри певні зміни на кра�
ще, в середовищі журналістів та редак�
торів нуртують сталі стереотипи, що
сформувалися ще з середини 90�х рр. і
на цей час не зазнали суттєвих змін. 

В чому ж причина неадекватності
висвітлення теми рівних прав та можли�
востей жінок і чоловіків в українських
ЗМІ?

Основною причиною цієї неадекват�
ності є брак повної, якісної та об’єктивної
інформації з першоджерел. В свою чергу,
такими першоджерелами є (цитую
відповідний Указ Президента України
«Про вдосконалення роботи центральних
і місцевих органів виконавчої влади щодо
забезпечення рівних прав та можливос�
тей жінок і чоловіків»): «посадові особи
міністерств, інших центральних та місце�
вих  органів виконавчої влади, на яких по�
кладається виконання обов'язків щодо за�
безпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків…».

Які шляхи виходу з ситуації, що скла�
лася? На сьогодні недержавні організації
є практично єдиним якісним ресурсом
інформування журналістів. Але НДО з їх
маломасштабними освітніми семінарами
для журналістів здатні вирішити  пробле�
му поінформованості преси хіба що на 8�
10%. (На жаль, не маю можливості в цьо�
му форматі розповсюдитися щодо різниці
між інформаційними кампаніями і
освітніми програмами для журналістів).

Головний шлях вирішення проблеми —
підштовхнути вищеперераховані дер�
жавні інституції до постійного (регуляр�
ного, періодичного) надання журналістам
фактажу, а також до об’єктивного тракту�
вання (коментування, пояснення) тих
явищ та ситуацій, що відбуваються в
сфері ґендерної політики держави. А для
цього вони (представники цих інсти�
туцій) мають бути самі освічені і переко�
нані в темі. А ось тут «є питання». Без ко�
ментарів.

ВОЛОДИМИР КАПЛУН:
Наверное, внимание журналистов прико�
вано к более, по их мнению, животрепе�
щущим темам. Многие люди обладают
повышенной чувствительностью к дру�
гим сторонам жизни, поэтому для них

гендерные проблемы остаются на заднем
плане. (Цвет и ядро журналистского кол�
лектива самой влиятельной украинской
газеты «Зеркало недели» — женщины.
Если бы они на себе испытывали какую�
то явную гендерную дискриминацию или
если бы очевидная и грубая гендерная
дискриминация имела массовый харак�
тер, — они бы и писали об этом больше.
Не так ли?) Другая причина: отвлеченная
гендерная риторика в чистом виде может
затронуть лишь немногих. Живые приме�
ры, конкретные ситуации и проблемы на�
много интереснее и убедительнее. Но в
реальных ситуациях гендерный аспект —
лишь один из многих других. Не стоит

слишком часто повторять слова «гендер»,
«гендерный» (как я в этих своих ответах).
Основное внимание лучше сосредото�
чить на сути конкретного вопроса. Такой
материал будет иметь больше шансов
привлечь внимание журналистов.

ВОЛОДИМИР ХАНАС:
Тема ґендеру не цікавить журналістів то�
му, що вони не бачать в ній сенсації. Тобто
журналісти вважають, що для успіху ви�
дання потрібні скандальні сенсаційні
статті, в яких в основному йдеться про на�
сильство, вбивство, пограбування,
політичний скандал чи іншу видовищну
подію.

До того ж  українські ЗМІ не дотриму�
ються ґендерної рівності. З одного боку,
як вважає заступник головного редактора
відомого тижневика «Дзеркало тижня»
Юлія Мостова, «журналістика — це така
професія, де жінки набувають чоловічих
рис, а чоловіки, навпаки, — жіночих», а з
іншого боку, жінки у журналістиці досі
почуваються не зовсім впевнено та й пи�
шуть здебільшого про світ, зручний саме
для чоловіків і  так, як його бачать чо�
ловіки. Навіть при тому, що жінок�жур�
налістів більше, ніж чоловіків, при підго�
товці своїх матеріалів вони звертаються
за коментарями до експертів�чоловіків, а
тому практично скрізь домінує саме чо�
ловіча думка. На думку відомого політич�

ного оглядача, редактора відділу політики
того таки «Дзеркала тижня» Сергія Рах�
маніна, основна проблема полягає в тому,
що журналісти насправді не мають вибо�
ру. «Сьогодні, — вважає журналіст, — ми
опинилися у ситуації, коли більшість чи�
новників, політиків, експертів є чоловіка�
ми». Слід зважити як на те, що чоловіки й
жінки по�різному можуть бачити ситу�
ацію, сприймати подію, розуміти світ, так
і на те, що, за даними останнього ук�
раїнського перепису, жінок у нашій країні
значно більше, ніж чоловіків. Тож якщо
Україна прагне до реальної, а не деклара�
тивної демократії, то слід змінювати
підходи як до ґендерних питань, так і до
ґендерної політики, яка проводиться в
державі. І тут чи не першочергова роль
належить саме журналістиці, адже саме
засоби масової інформації вважаються
справжнім дзеркалом суспільного життя.
Тобто йдеться про те, що журналісти по�
винні усвідомлювати і враховувати ґен�
дерні питання вже на етапі збору інфор�
мації. Що побачити, кого вибрати, як по�
дати й інтерпретувати, з якою метою оп�
рилюднити той чи інший життєвий
епізод — ці та інші критерії допоможуть
паралельно й об’єктивно висвітлювати як
діяльність жінок, так і чоловіків. Діючи за
таким принципом, представники ЗМІ по�
вною мірою зможуть виконати свою
місію у формуванні сучасної ґендерної
культури, що є ознакою кожної високо�
цивілізованої нації.

Всесвітня газетна асоціація виписала
«золоті правила», котрі ніколи, ніким і
ніде не виконуються.

число чоловіків та жінок як джерел но�
вин має бути однаковим;

число чоловіків та жінок у жур�
налістиці має бути однаковим;

матеріали на шпальтах часописів ма�
ють бути позбавлені ґендерних стерео�
типів;

видання взагалі мають враховувати
той факт, що як у чоловіків, так і у жінок є
своя думка про події, що відбуваються.
Дивує те, що, як правило, ґендерний ас�
пект найбільш відчутний під час
висвітлення воєнних проблем.

Чи зміниться ґендерна ситу�
ація, якщо про «ґендерні про�
блеми» заговорять ЗМІ?

НАТАЛКА САМОЛЕВСЬКА:
Преса потребує фактажу. Носіями факта�
жу (ньюзмейкерами) є люди, професійно

Тема ґендеру 

не цікавить

журналістів тому, 

що вони не бачать 

в ній сенсації
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зайняті в сфері (себто посадовці усіх ви�
щеперерахованих структур). Варто вра�
ховувати: досягнення ґендерної рівності —
це державна справа, і державні службовці
мають звітувати перед громадою про свої
дії в цьому напрямку! 

ВОЛОДИМИР КАПЛУН:
«Нам не дано предугадать…» Для думаю�
щих читателей и телезрителей сущест�
венное значение имеет не количество, а
качество материала. Для кого�то же до�
статочно и поверхностного блеска. Есть
много желающих манипулировать созна�
нием масс. Но уважающие себя и публи�
ку журналисты не могут быть неразбор�
чивыми в PR�средствах. Грубый, односто�
ронний подход, крайности, противореча�
щие здравому смыслу и простой человеч�
ности, могут вызвать обратный эффект.
Слишком поспешные, эмоциональные
обобщения тоже могут принести больше
вреда, чем пользы.

ВОЛОДИМИР ХАНАС:
Лише у тому випадку, коли заговорять ду�
же «гучно» і співпрацюватимуть з ГО для
спільного знаходження методів впливу на
владні структури.

Як Ви бачите взаємодію
органів місцевого
самоврядування, державних
установ, ЗМІ, громадських
організацій у вирішенні
ґендерних проблем?

НАТАЛКА САМОЛЕВСЬКА:
На мою думку, варто відмовитися від
практики масових семінарів для жур�
налістів. Замість цього варто запровадити
нову форму роботи: це мають бути регу�
лярні тристоронні медіа�зустрічі (на зра�
зок апробованих багаторічною практи�
кою засідань прес�клубів УОЦРу
(CURE).

В кожній такій зустрічі мають брати
участь зацікавлені учасники: 

держслужбовці�ньюзмейкери (як ос�
новні доповідачі);

представники НДО (як альтернативна
сторона);

«тематичні» журналісти (як сторона,
справді зацікавлена в отриманні повної,
якісної та об’єктивної інформації).

ВОЛОДИМИР КАПЛУН:
Пока что мне приходилось решать ген�
дерные проблемы лишь в масштабах соб�

ственной семьи. С другой стороны, есть
некоторый опыт сотрудничества в облас�
ти гражданского образования — со
школьными учителями и общественны�
ми (прежде всего — правозащитными)
организациями. Теперь, когда мы позна�
комились с замечательной организацией
«Крона», будем сотрудничать в этом но�
вом направлении. Одним из ближайших
результатов будет специальный выпуск
нашего бюллетеня, посвященный феми�
низму, вопросам гендерного равенства и
правам человека. Вообще же, первооче�
редным из гендерных вопросов, требую�
щих взаимодействия государственных
учреждений, СМИ и НГО, является до�
машнее насилие.

Як все ж таки привернути
увагу українських ЗМІ 
до ґендерної проблематики?

ВОЛОДИМИР КАПЛУН:
Меня, как редактора, интересуют, прежде
всего, живые, достаточно занимательные
и в то же время глубокие тексты. Нужно
искать такие тексты или (и) авторов, ко�
торые могут их написать. Наши публика�
ции, будем надеяться, не оставят равно�
душными наших читателей — думающих
и творческих людей. Кто�то из них, быть
может, вдохновится на создание телепе�
редач или фильмов или еще чего�то хоро�
шего и доброго, а мы напишем об этом в
наших журналах… 

ВОЛОДИМИР ХАНАС:
Необхідні конкретні довготермінові
програми залучення журналістів до
процесів, що відбуваються у ґендерно�
му русі.

У проектах, присвячених розвитку де�
мократії, мають обов’язково враховува�
тися ґендерні аспекти і має бути при�
сутнім медіа�компонент.

Треба постійно проводити ґендерні
заміри ЗМІ в рамках моніторингів. Не�
обхідний публічний аналіз здійснених
моніторингів. Необхідні суспільні дис�
кусії стосовно ґендерної проблематики і
дискусії в журналістському середовищі.

Лобізм законодавства з даної пробле�
матики. Необхідно стимулювати ре�
дакціями вироблення власних ґендер�
них концепцій.

Ці питання опрацьовувалися під час ІІІ
міжнародної конференції журналістів, що
відбулася в Тбілісі в 2005 р. «Я»

ПРОЕКТ «РІВНА УЧАСТЬ»

Мета:

акцентування уваги

громадськості та осіб, 

що приймають рішення з питань

дотримання прав та можливостей

чоловіків та жінок;

вирішення питання

впровадження ґендерної рівності 

в м. Маріуполі через ініціювання

вдосконалення системного підходу.

МАРІУПОЛЬСЬКА СПІЛКА МОЛОДІ

87500, м. Маріуполь

вул. Італійська, 9

тел.: 8(0629) 54�38�51

факс: 8(0629) 41�87�40

spilka@azov.net                  
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КЩО РОЗГЛЯНУТИ ЗАГАЛЬНУ КАР�

ТИНУ публічних активностей у
сфері соціального партнерства

бізнесу, влади, громадськості в Україні,
то ми побачимо дуже строкату картину.
Є приклади ефективної співпраці, яка
дає чудові соціальні результати. Але для
тих, хто всередині процесу, а не є просто
зовнішнім спостерігачем, очевидна на�
явність глибоких проблем.

Які ці проблеми? Все, про що я скажу
нижче, — не оцінка, а констатація. Ми

всі, як то кажуть, вийшли із однієї ши�
нелі, всі маємо вади та прояви минулого:
і влада, і бізнес, і громадські організації.
Ніхто не кращий. Але зараз, коли акту�
альність налагодження ефективного
діалогу між владою, бізнесом, гро�
мадськістю стала дуже гострою, потріб�
но тверезо подивитися на сьогоднішній
день.

Що ми бачимо: дуже часто замість ре�
ального діалогу — прояви інших, прита�
манних минулому, монологічних бюро�
кратичних алгоритмів. Влада все ще час�
то повчає бізнес з трибун на всіляких по�
важних зібраннях, присвячених темі
соціального партнерства, як бізнесу бути
«соціально відповідальним», забуваючи,
що і влада також повинна бути у цьому
діалозі  соціально відповідальною. 

Бізнес, у свою чергу, також тільки�
тільки (і то у особі своїх найпере�
довіших лідерів) починає усвідомлюва�
ти свої стратегічні інтереси і, від�
повідно, звертати увагу на такі активи,
як репутація, корпоративний бренд,
корпоративна лояльність персоналу, ло�
яльність до бізнесу соціального оточен�
ня. Тому паростки соціально відпо�
відального ставлення у бізнесі тільки
почали пробиватися у середовищі ве�
ликого бізнесу.

Бізнес, влада, НГО:

Пропозиції Форуму соціально відповідального бізнесу України

АНДРІЙ РОТОВСЬКИЙ
голова Правління Форуму соціально

відповідального бізнесу України,

президент Української ліги зі зв’язків 

із громадськістю, керуючий партнер

Центру громадських зв’язків Р.А.П.І.Д.

«Компанія «Ейвон» впевнена в тому,

що єдиним ефективним способом 

зміни світу є розширення 

можливостей для жінок»

АНДРЕА ДЖАНГ

Голова Правління і Виконавчий

директор «Ейвон Продактс, Інк.» 

В березні 2007 р. під час міжнародного

Самміту «Заради кращого майбутнього»

( Summit for a Better Tomorrow), який

відбувся у приміщенні ООН 

в Нью�Йорку, було оприлюднено

перший «Звіт про всесвітнє опитування

жінок», яке організовано компанією

«Ейвон», та унікальний «Індекс

можливостей жінок», який було

визначено на підставі «Всесвітнього

опитування жінок». 

Це дослідження було присвячено 

150�річчю організованого масового

виступу жінок за свої права: 8 березня

1857 р. робітниці текстильних фабрик

провели мітинг 

у Нью�Йорку, протестуючи проти

незадовільних умов праці та низької

заробітної плати. У 1975 р. ООН

проголосила його офіційним святом. 

Жінки досягли значного успіху, але ще

багато чого треба зробити. Ми

сподіваємося, що це дослідження стане

потужним інструментом

відслідковування досягнень і  проблем

жінок у часі.                                          

«Ейвон» як компанія для жінок

взаємодіє з ними з 1886 р. Можливість

змінити життя жінок і зробити свій

внесок у досягнення високої мети

завжди була частиною місії компанії. 

Ми всі маємо вади 

та прояви минулого: 

і влада, і бізнес, 

і громадські організації

Я

механізми реалізації
діалогових проектів
у сфері соціального
партнерства
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Малий та середній бізнес, треба гово�
рити правду, практично весь у «тіні»,
бо працює у таких жахливих податко�
вих тенетах, особливо у сфері оподат�
кування фонду заробітної плати, що
розмови про соціальну відповідаль�
ність до працівників, корпоративну
філантропію сприймає за цих умов як
дурний жарт. Тут — аби вижити.

Значна кількість громадських ор�
ганізацій на довгостроковому фінансу�
ванні міжнародних фондів виробила у
собі так звану «грантову самосві�
домість», яка особливо не опікується
ефективністю соціальних інвестицій,
не переймається налагодженням спів�
праці з вітчизняним бізнесом.

Це, звичайно, притаманно далеко не
всім громадським організаціям. Але це
явище — типове. Такі «грантові» гро�
мадські організації розгублено та демо�
ралізовано зараз сприймають нову
політику міжнародних ресурсних
центрів, які від тотального фінансуван�
ня соціальних проектів переходять (що
цілком правильно та справедливо!) до
стимулювання, заохочення внутрішніх
соціальних інвесторів, до часткового
фінансування програм. 

І остання велика проблема — це став�
лення до нашої теми засобів масової
інформації, які розглядають будь�яку
інформацію у сфері корпоративної
соціальної відповідальності та бла�
годійності, навіть абсолютно неко�
мерційного характеру, як рекламу. Тут
позитивні прояви також є, але загалом
картина сумна. Соціальні ініціативи
медіа замовчуються і тому не стимулю�
ються.

Підсумовуючи сказане, все ж зроблю
несподіваний оптимістичний висно�
вок: треба реалістично оцінювати сьо�
годнішній стан, щоб не бути безплід�
ним романтиком, але важливо бачити
тенденції, прояви майбутнього, пози�
тив. Такі позитивні факти є і їх багато у
нашому житті. Створення Форуму
соціально відповідального бізнесу Ук�
раїни, який підтримала українська вла�
да на всіх рівнях, бізнес, громадські ор�
ганізації, а також активність інших на�
ших колег — цьому підтвердження. 

Спираючись на позитивний досвід
соціального партнерства та на очевид�
ну нагальність проблеми, ми можемо
зробити саме зараз якісний ривок у по�
будові механізмів реалізації соціаль�
них програм на власних, вітчизняних
фінансових ресурсах. Але при цьому 

ми повинні чітко визначити для себе,
який головний чинник ефективності
діалогу бізнесу, влади, громадських ор�
ганізацій?

Це, на наше глибоке переконання,
розуміння (та повага), притаманні
кожному названому сегменту грома�
дянського суспільства, мотивацій.

Треба ці мотивації знати, знаючи —
поважати, пропонувати партнерам ті
послання, які вони самі для себе вва�
жають важливими. Потрібно навчити�
ся слухати партнерів, а потім вже гово�
рити та пропонувати.                                

Що ж хочуть почути партнери по
соціальному діалогу, якщо вивести за
рамки розмови ілюзії та недомовки? 

Для бізнесу, насамперед великого,
системного, як показують наші дос�
лідження, на даний час головною мо�
тивацією участі у соціальних програ�
мах є стратегічні маркетингові репу�
таційні, іміджеві мотивації. Все інше —
не на часі. Нові мотивації прийдуть із
зміною економічної та соціально�
політичної ситуації. Не треба забігати
наперед та садити рослини у зимній
грунт. Не виросте!                                 

Звичайно, є окремі винятки, є справ�
ді соціально відповідальні бізнеси у
повному розумінні цього поняття, але
це винятки. Є меценати серед
підприємців, які роблять добрі справи,

але це — не соціально відповідальний
бізнес на рівні компаній. 

Для залучення бізнесу у соціальні
ініціативи зараз треба робити йому
пропозиції, від яких він не зможе
відмовитися, — на мові його власних
маркетингових стратегічних репу�
таційних цілей, тобто пропонувати йо�
му проекти, які реально є репу�
таційними.

Треба реалістично

оцінювати сьогоднішній

стан, щоб не бути

безплідним романтиком,

але важливо бачити

тенденції, прояви

майбутнього, позитив

 Ми реалізуємо це двома важливими

шляхами: створенням економічних

можливостей, що дають жінкам

фінансову незалежність, та пропагуючи 

і захищаючи права жінок.

Сьогодні компанія «Ейвон» надає

можливість 5 мільйонам жінок у понад

100 країнах займатися власним

бізнесом, продаючи продукцію

«Ейвон». 

«Ейвон» в Україні працює 10 років,

надаючи жінкам можливості розпочати

власну справу або працювати 

на керівних посадах вищої та середньої

ланки. 

У всьому світі фінансово незалеж�

на жінка�підприємець може визначати

успіх власний, своєї родини 

та спільноти. 

Окрім палкого захисту економічного

успіху жінок, «Ейвон» допомагає 

у вирішенні проблем, найважливіших

для наших 300 мільйонів покупців 

у різних країнах. У 2005 р. минуло

півстоліття з часу створення Фонду

«Ейвон», метою якого є покращення

життя жінок та їх сімей. Ми зібрали 

і спрямували на соціально важливі

проекти понад 500 мільйонів доларів

США для боротьби проти раку молочної

залози і домашнього насилля, а також

для допомоги у надзвичайних ситуаціях.   

Завдяки місії нашого засновника, 

яку втілюють в життя понад 5,3 млн.

представників і співробітників у всьому

світі, «Ейвон» і надалі залишається

справжньою силою добра, яка

назавжди змінює соціальне 

і економічне середовище для жінок.         

Приєднуйтеся до нас у дослідженні

думок жінок у світі, що містяться 

у цьому звіті. Давайте працювати 

разом — для однієї жінки, один день,

нашими особливими способами — 

у напрямку розширення можливостей

для жінок і покращення світу.

Для збільшення можливостей жінок

та доступу до обстеження молочної

залози «Ейвон» проводить благодійний

збір коштів.

Всі громадяни та фірми можуть

взяти участь в акції «Один день пішки

заради життя»  (більше — на сайті

www.avonprotyraku.org.ua). 

Громадські організації можуть стати

інформаційними партнерами,

поширюючи  листівки про ранню

діагностику та інформацію про збір

коштів на мамограф. 

8 (044) 230�36�00
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Що це на практиці означає? Пропо�
нуючи бізнесу включитися у соціальні
програми, необхідно з повагою стави�
тися до його власних потреб, не вважа�
ти ці потреби якимись егоїстичними.
Адже в результаті реалізуються реальні
соціальні проекти, виграє суспільство в
цілому. Та й сам бізнес у процесі такої
діяльності буде змінювати свої моти�
вації, знаходити додаткові стимули для
соціальної діяльності.

Які мотивації зараз у багатьох гро�
мадських організацій (не всіх, звичай�
но, але у багатьох)? Будемо відверті —
вижити у нових умовах, знайти фінан�
сування своїх проектів із інших вітчиз�
няних бізнесових джерел. А для цього
потрібно вивчити мову вітчизняного
бізнесу, подавати йому соціальні
ініціативи у проектній привабливій
для конкретного бізнесу маркетин�
говій формі. Очевидно, що у багатьох
громадських організацій, які ще вчора
жили за рахунок виключно зарубіжних
грантів, виникають у цьому контексті
великі труднощі. Адже бізнес вимогли�

вий: йому подавай не просто соціально
актуальні проекти, а проекти, які є мар�
кетинговими кампаніями на регіональ�
ному, всеукраїнському рівнях із залу�
ченням преси, пабліситі тощо. Це все
PR, громадські комунікації, справа
фахівців, а не любителів.

Локальні громадські організації да�
леко не завжди мають для цього фахові
знання, зв’язки на макрорівні, системи
комунікацій, авторитет у бізнес�сере�
довищі і т. ін. Тому для багатьох таких
громадських організацій буде важли�
вим партнерство, яке дає ці ресурси.
Настав час для кооперації зусиль.

Мотивація будь�якої влади одна —
збереження влади. Це трохи цинічно,
але у нових умовах зберегти владу важ�
ливо тільки демократичними інстру�

ментами, апелюючи не до аргументу
сили, а до аргументів соціальних доб�
рих справ, до репутації влади як
цивілізованого та фахового партнера
бізнесу та громадскості, до іміджу вла�
ди, відкритої до потреб людей.

Така влада потребує соціального
діалогу відповідних за форматом со�
ціальних проектів, які дають, у тому
числі, важливий репутаційний капітал
для влади. І це нормально! Так діють
владні інституції у всіх розвинених де�
мократіях світу. Організаторам
соціальних ініціатив важливо з пова�
гою ставитися до таких мотивацій і
пропонувати владі соціальні проекти,
від яких вона, як і бізнес, не зможе від�
мовитися.

Нарешті, які мотивації ЗМІ бути
соціально відповідальними у висвіт�
ленні актуальної соціальної інфор�
мації? Тільки тиражі видань та обсяг
аудиторії ЗМІ. А від чого вони зале�
жать? Не в останню чергу — від репу�
тації ЗМІ як фахових, об’єктивних. Ду�
же важливо, що в Україні вже з’явили�
ся ЗМІ, які принципово дотримуються
позиції соціальної відповідальності.
Наприклад, член Вищої координа�
ційної ради соціально відповідального
бізнесу України — видавництво «Еко�
номіка». Потрібні ініціативи, які про�
сувають репутацію таких соціально
відповідальних ЗМІ, які показують
приклад фахової журналістики. Наш
Форум вже розробляє таку кампанію.

Висновки для практики
Ключовими факторами для успіху
діалогових програм є створення
постійних систем комунікації бізнесу,
влади, громадськості, міжнародних ре�
сурсних центрів, свого роду відкритої
«біржі» попиту та пропозицій на
соціально�брендові ідеї та фінансові
ресурси.                                                  

Бізнес має потребу у соціаль�
них маркетингових ідеях — він пови�
нен отримати їх від громадських ор�
ганізацій у чіткій формі маркетингових
соціальних програм.

Громадські організації ма�
ють потребу отримати фінансуван�
ня від бізнесу — потрібно навчити ме�
неджмент громадських організацій
мові бізнесу і своєчасно передавати
бізнесам, які потребують таких ідей,
пропозиції про партнерство.

Владні інституції мають по�
требу в організації справді соціально

Потрібно навчитися

слухати партнерів, 

а потім вже говорити 

та пропонувати

ПРОЕКТ «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК 

У ПРАГНЕННІ ЗМІН»

Мета:

сприяння підвищенню впливу жінок

на прийняття рішень в 10�ти

районах Черкаської області шляхом

створення мережі регіональних

жіночих громадсько�політичних

клубів, проведення просвітницької

роботи щодо ґендерної теорії 

та практики серед представників

регіональних державних органів,

ЗМІ та НУО та проведення

інформаційної роботи 

по  поширенню в регіонах ідеї

рівних прав та можливостей жінок

та чоловіків. 

КОАЛІЦІЯ МОЛОДІЖНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ ЧЕРКАСЬКОЇ

ОБЛАСТІ «МОЛОДА ЧЕРКАЩИНА»

18000, м. Черкаси,  

вул. Хрещатик 187/11

тел. 8(0472) 38�38�78 

www.mch.ck.ua     

mch@majar.com

ПРОЕКТ «РІВНА УЧАСТЬ ЧОЛОВІКІВ

І ЖІНОК НА РІВНІ ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ

ОБЛАСТІ»

Мета:

посилення ролі жінок області 

на рівні прийняття рішень через

активізацію роботи дорадчо�

консультативного органу 

«КООРДИНАЦІЙНА РАДА 

З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ»

при Хмельницькій обласній

державній адміністрації

ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА

АСОЦІАЦІЯ «СВІТАНОК»

м. Хмельницький, вул. Проскурівська

60/1, кімн.401

тел.: 8(0382) 70�23�93
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ефективних, резонансних соціальних
ініціатив: необхідно пропонувати владі
такі інтеграційні проекти, де пов’язу�
ються і інтереси бізнесу, і громадських
організацій, і громади в цілому. Причо�
му, що важливо, додаючи ресурси, які
влада не може мати сама.                    

Форум соціально відповідального
бізнесу України як інституція тільки
починає свою діяльність. Але у нас є
важливі активи для того, щоб вивести
діалог бізнесу, влади, громадськості на
новий фаховий рівень. Головним до�
сягненням першого року існування
Форуму як неформального руху стала
розробка авторитетною експертною
комісією Форуму методичного
посібника «Соціально відповідальний
бізнес: принципи системної дії». Зараз
розмова про те, що таке соціально
відповідальний бізнес, як його будува�
ти, отримала вагове методологічне
підґрунтя. 

Які наші активи
По�перше, у Вищій Раді соціально
відповідального бізнесу України вже
зараз зібралися потужні бізнеси, які ма�
ють потенціал та прагнення реалізува�
ти масштабну діяльність у даній сфері. 

По�друге, у нас є величезний інтег�
раційний та комунікативний по�
тенціал. Скажу тільки, що Форум ак�
тивно підтримують Український
національнй комітет Міжнародної
Торгової Палати, Українська ліга зі
зв’язків із громадськістю, Український
освітній центр реформ, мережі гро�
мадських організацій, владні інсти�
туції всіх рівнів, міжнародні ресурсні
центри, ЗМІ.

Ми, безумовно, не конкуренти, а
партнери всім громадським ор�
ганізаціям: разом ми зможемо піднести
їх ініціативи на вищий рівень
стабільності та ефективності.

По�третє, у Форуму є реальний
досвід організації програм у сфері гро�
мадських соціальних комунікацій всіх
рівнів складності. На основі власних
стратегічних бізнесових потреб ме�
неджмент Форуму соціально
відповідального бізнесу України про�
понуватиме українському бізнесу ви�
сокофахові за рівнем проектного
вирішення соціальні ініціативи, дава�
тиме йому інформацію про шляхи по�
будови досконалого соціально
відповідального менеджменту ком�
паній.

Громадським організаціям України
ми пропонуємо партнерство у ре�
алізації їх власних соціальних проектів
та програм на основі балансу інтересів
та стабільності партнерства. У нас є
можливості наблизити пропозиції гро�
мадських організацій до бізнесових
інтересів. А отже — й до бізнесових
маркетингових бюджетів.

Органам влади, особливо регіональ�
ним, ми пропонуємо створення на базі
міст та галузей соціально ефективних
програм із залученням не тільки місце�
вих ресурсів, але й ресурсів міжнарод�
них та провідних українських бізнесів,
міжнародних ресурсних центрів.

Найближчим часом Форум соціаль�
но відповідального бізнесу України
почне розгортати свою інфраструктуру
у областях, створить Інтернет�портал
під потреби «біржі соціальних про�
ектів». Ми вже завтра звернемося до
бізнесів, до мерів міст, до громадських
організацій, щоб почати системну ро�

боту на нових принципах проектної
взаємодії.

Міжнародним ресурсним центрам
(фондам, проектам тощо) ми пропо�
нуємо формувати проектні партнерст�
ва для реалізації їх власних стра�
тегічних програм, залучаючи до їх ре�
алізації український бізнес на всій те�
риторії України, громадські орга�
нізації, медіа�ресурси.

Потрібно не виголошувати красиві
гасла, а створювати постійно діючий са�
момотивований механізм діалогу, при�
слухаючись до потреб партнерів.
Реалізованими продовж тривалого часу
проектами ми вже довели, що можемо
створити такий механізм спільно з тими
фахівцями проектної соціальної дії, які
в Україні вже зрозуміли, що сила — в
єднанні ресурсів та потенціалів. «Я»

АНДРІЙ РОТОВСЬКИЙ

Пропонуючи бізнесу включитися 

у соціальні програми, необхідно

з повагою ставитися до його

власних потреб, не вважати 

ці потреби егоїстичними

ПРОЕКТ «НАШ ВИБІР —

ҐЕНДЕРНИЙ ПАРИТЕТ В УКРАЇНІ»

Мета:

сприяння розвитку середовища, 

у якому жінки мають рівні

можливості  брати повну участь 

у політичному та громадському

житті суспільства шляхом

інноваційнного навчання молодих

лідерів та лідерок громадського 

та політичного руху Рівненщини

навикам ґендерного підходу 

до вирішення соціальних,

політичних та економічних проблем

суспільства.

РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ

ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ

«ЧАЙКА»

33027, м. Рівне

вул. Данила Галицького, 16

chayka@rivne.com

ПРОЕКТ «В ЄДНОСТІ НАША СИЛА»

Мета:

сприяння усвідомленню жінками

необхідності своєї самореалізації

як лідерів громадських процесів

ГРОМАДСЬКА ЖІНОЧА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «НАДІЯ»

Київська область, с. Ковалин 

androsenko_tany@gala.net
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ОЛИ МЕНІ ДОВОДИТЬСЯ РОЗПОВІДА�

ТИ про ґендер та ґендерну політику
різним громадянам (наприклад,

держслужбовцям, або студентам, або
своїм друзям), я усвідомлюю, що найлег�
ше продемонструвати, де ж той «ґендер»
ховається на прикладі саме ґендерних
стереотипів (або кліше). Це слово всім
відоме, і всі розуміють його скоріш нега�
тивний обмежуючий смисл. Тобто стерео�
типи не завжди адекватно відображають
реальність, а частенько спотворюють її до
невпізнанності.

І дійсно, якщо вірити визначенню, що їх
дають підручники з психології, то стерео�
тип — це «сформований за конкретних
соціальних умов образ людини, яким ко�
ристуються як штампом». І далі: «Якщо
стереотипізація базується на достатній
об’єктивній інформації, на якій робляться
узагальнення, вона відображає вищий
рівень пізнання людини людиною. Проте
стереотипізація може бути помилковою,
мати характер упередженості, коли інтер�
претація фактів, на підставі яких роблять�
ся узагальнення, виявляється недостат�
ньо аргументованою, а самі факти не ви�
черпують сутності стосунків». 

Ті ж самі психологи розкажуть, що без
стереотипів людина існувати не може вза�
галі — так уже влаштована людська
психіка. Проте чим вищим є інтелект пев�
ної особи, чим вдумливіше, критичніше
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 людей певної статі?
Звернемося до статті Л.Семенової «Як
нав’язуються стереотипи» в книзі «Ґен�
дер для чайників», виданої нещодавно
при підтримці Фонду імені Генріха Бьол�
ля. Ось які типові ґендерні стереотипи
(вони ж — міфи, бо спростовуються як на�
уковими дослідженнями, так і самим
життям) наводить авторка.

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 умо�
вах, 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, напри�
клад, між харків’янкою і  жінкою з глу�
хої 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 відмінно�
стей між статями має не природне
(природжене) походження,  а є
наслідком виховання, соціалізації,
впливу культури й суспільства. Це теж
факт, який важко заперечувати. Вказа�
на 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

Ліки

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ІНТЕРГРАЦІЯ

ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ПРОЦЕСИ

ПРИЙНЯТТЯ ТА ВТІЛЕННЯ

РІШЕНЬ»

Мета:

впровадження ґендерного підходу 

у процеси прийняття та втілення

рішень у політичних процесах 

та державному управлінні 

на місцевому рівні задля

досягнення дійсної рівності між

жінками та чоловіками.

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

ОСЕРЕДОК ЛІГИ СОЦІАЛЬНИХ

ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

36029, Полтава

вул. Баленка 2, к. 95 

тел.: 8(0532) 61�35�22

liga_pl@rambler.ru

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ СУСПІЛЬНОЇ

СЛУЖБИ УРАЇНИ

36020, м. Полтава

вул. Соборний майдан 15

тел/факс.: 8(0532) 50�06�47 

www.tvoiprava.org.ua 

ssu@poltava.ukrtel.net

ОЛЬГА ПЛАХОТНІК
кандидат філософських наук. Викладачка

кафедри філософії Національного

аерокосмічного універсистету «ХАІ».

Співробітниця Харківського центру

ґендерних досліджень. Запрошена

дослідниця Університету Іллінойсу в

Урбена, Шампейн (США). Магістрантка

програми з ґендерних досліджень

Європейського гуманітарного

університету (Литовська Республіка).

Співробітниця ХЖО «Крона».

К

від ґендерних
стереотипів
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КВІТНІ�ТРАВНІ 2007 р. Харківська
жіноча організація «КРОНА» та
Управління у справах сімї та молоді

Харківської обласної держадміністрації
організували й провели тренінгову про�
граму «Ґендерна просвіта студентства
Харківщини». Мета програми — підготу�
вати студентів�мультиплікаторів за тренін�
говою програмою, що включає питання
ґендерної теорії та практики. Ми оголоси�
ли конкурс на участь у тренінгу, внаслідок
якого відібрали групу з 24 студентів
харківських ВНЗ — юнаків та дівчат. Се�
ред учасників виявились представники
таких ВНЗ, як Національний технічний уні�
верситет «ХПІ», Харківський національний
університет ім. В.  Н.  Каразіна, Харківський
національний університет радіоелек�
троніки, Національний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,
Харківський державний медичний універ�
ситет, Харківський гуманітарний педа�
гогічний інститут, Харківський гуманітар�
ний інститут «Народна українська ака�
демія» та інших.

Програма включала тренінги за такими
темами: «Вступ до ґендерної теорії», «Ґен�
дерна рівність і розвиток ґендерної чутли�
вості», «Основи ґендерної експертизи та
моніторингу», «Правове забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чо�
ловіків», «Ефективна комунікація, робота
в команді», «Лідерство та особистісне зро�
стання», «Ефективні тренерські техно�
логії», «Толерантність до інаковості та за�
соби її впровадження». Заняття проходи�
ли двічі на тиждень по 3  години протягом
квітня — травня 2007 р. 

Після закінчення тренінгових занять
студенти отримали сертифікат, а також
методичний посібник, що включає теоре�
тичні матеріали з усіх тем. Власне, саме
посібник має допомогти досягненню дов�
готривалих наслідків цієї програми —
створенню студентами�мультиплікатора�
ми власних проектів та ініціатив щодо
ґендерної проблематики.
В наступному числі «Я» ми опублікуємо
думки і враження студентів від почутого й
побаченого. Також ми маємо надію при�
множити за рахунок студентів — учас�
ників тренінгу — число авторів часопису
«Я». Зустрінемося! «Я»

ОЛЬГА ПЛАХОТНІК

про жінок як 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 ста�
тей можуть на рівних демонструвати ви�
сокі розумові й організаційні здібності. А
ось чи створює суспільство для цього
рівні умови — це окреме питання. Гадаю,
що в Верховній Раді України так мало
жінок зовсім не через їх розумову непо�
вноцінність: є якісь інші чинники...

МІФ ІV. На відміну від жінок,

чоловіки менш емоційні,

нездатні до співчуття 

й співпереживання.
Цей міф обходиться людству дуже до�

рого. Наприклад, українським чо�
ловікам він вартує десь 12 років життя
— саме такою є різниця в середній три�
валості життя чоловіків і жінок. Хлоп�
чика змалечку привчають стримувати
свої почуття, не плакати («Ти ж хло�
пець! Солдат!»). А як писав видатний
хірург Пирогов, «невиплакані сльози
змушують плакати внутрішні органи».
То ж ранні інфаркти й інсульти в чо�
ловіків — це прямий наслідок стерео�
типного 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 продиктовані 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 зро�
стає показник середнього віку материн�
ства. І це та об’єктивна реальність, з якою
приходиться рахуватися державам при
плануванні своєї демографічної політи�
ки. А як вам такі статистичні дані: шлюб
додає середньостатистичному євро�
пейському чоловікові  1,7 року життя, але
забирає 1,4 року життя в середньостатис�
тичної європейської жінки? З них випли�
ває, що шлюб «вигідніший» для чо�
ловіків, аніж для жінок. Так що не все тут
просто...

Де ж юрмляться вищенаведені стерео�
типи? Не буде перебільшенням 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 продовжу�
вати. Щедро відтворює і множить ґен�
дерні стереотипи комерційна реклама, те�
левізійні серіали й ток�шоу, комерційний
кінематограф та популярна художня літе�
ратура.  

Але найбільше полюбляють видавати
ґендерні стереотипи за реальність видан�
ня 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 за�
микається: 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 сте�
реотипи в людських головах. Єдине, що
може їх вразити, — це коли окремі люди
почнуть їх бачити і відрізняти від
справжнього життя. Зрештою, цей засіб —
а його можна назвати «індивідуальним
критичним мисленням» — є універсаль�
ним щодо будь�яких різновидів соціаль�
них стереотипів, упереджень чи кліше,
не лише ґендерних.

Отже, рецепт засобу проти ґендерних
стереотипів в остаточному вигляді та�
кий:
І. Ознайомитись з основами ґендер�
ної теорії й спробувати дивитись на світ
через «ґендерні окуляри».
ІІ. Навчитись відрізняти стерео�
типні уявлення та кліше від реального
життя.
ІІІ. Слідкувати повсякчас за собою,
щоб не відтворювати стереотипи, а ста�
витись до людей і світу вдумливо й не�
упереджено.
ІV. 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 ча�
сопису «Я».

Досвід «лікування»
ґендерних стереотипів

У



АМ МАЙЖЕ НЕВІДОМІ «ЖІНОЧІ

СТОРІНКИ» ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, яка й
сьогодні залишається історією чо�

ловіків. Кожного дня ми знов і знов
стикаємося з тим, що жінки — яскраві,
неповторні особистості згадуються ли�
ше як їхні мами, доньки, дружини, спо�
движниці.

Коли ми сьогодні говоримо про ґен�
дерну рівність, про закони та програ�
ми,  що прийняті в Україні, ми не зга�
дуємо тих, хто присвятив свою
діяльність, творчість, а іноді і віддавав
своє життя справі просвітництва ук�
раїнського жіноцтва,  боротьбі за неза�
лежність України, боротьбі за жіночі
права та ґендерну рівність.

Отже, згадаймо забуті імена ук�
раїнських жінок, які всім серцем
вболівали за свою країну,  хотіли кра�
щої долі для своїх нащадків, не дбали
про свої амбіції  та особистісні інтере�
си і не думали про те, щоб потрапити в
історію…

Ці та інші забуті історією жінки ма�
ють стати взірцем для сучасних дівчат.

Нам всім треба усвідомити, що  в су�
часному світі жінка може бути не
тільки «берегинею домашнього вогни�
ща», мамою, дружиною і доброю госпо�
динею, не тільки прикрасою чиєгось
життя і кар’єри. Вона може і має стати
керівницею, бізнес�леді, науковою,
державною і політичною діячкою, яка
впливає на прийняття рішень держав�
ного рівня.

Її успіхи залежать як від неї, від її спря�
мувань, енергії, ентузіазму, віри у власні
сили, наполегливості, так і від кожного з
нас, від нашої готовності підтримати її й
сприйняти її нові ролі. «Я»

У 2007 р. виповнюється:

115років від дня народження
РУДНИЦЬКОЇ МІЛЕНИ (1892—1976) — 
педагога, журналістки, відомої

західноукраїнської суспільно/політичної

діячки, ідеолога та провідниці українського

жіночого руху.

140років від дня народження
ГРИГОРЕНКА ГРИЦЬКА (Олександри 
Судовщикової%Косач)(1867—1924) —
письменниці, громадської діячки, яка в своїх

творах створювала образи українських

жінок/селянок в їх боротьбі за власне життя

і життя своїх дітей.

135років від дня народження
МАЛИЦЬКОЇ КАТЕРИНИ (1872 — 1947) —
видатної громадської, просвітньої діячки,

педагога, письменниці, народної учительки 

в Галичині; провідниці жіночої громади 

в Чернівцях, Львові; ініціаторки жіночої

служби України; заступниці голови Світового

союзу українок; авторки брошури 

«Про жіночий рух».

115 років від дня народження
СТЕПАНІВ%ДАШКЕВИЧ ОЛЕНИ (1892%1963) —
науковця, української військової 

і громадської  діячки, доктора філософії,

педагога, співзасновниці товариства «Січові

стрільці — 11», яка керувала жіночою чотою.

145років від дня народження
ШУХЕВИЧ ГЕРМІНИ (1852 — 1939) —
української громадської діячки, однієї 

з організаторок українського жіночого руху

та жіночої освіти у Галичині; засновниці у

Львові «Клуба русинок»; співзасновниці

Інституту Святої Ольги.

Жіночі сторінки 

Жіночі сторінки історії України 19

В  Іспанії на державному рівні прийнято

рішення про вшанування пам’яті видатних

жінок

арламент Испании обсуждает вопрос 

о чеканке монет с изображением

выдающихся женщин/испанок. 

Эту инициативу поддержали все парламентские

фракции. До сих пор ни на старой испанской

песете, ни на новых евро никогда не было

изображений женщин, внесших выдающийся

вклад в историю страны. Теперь эта

несправедливость будет исправлена. Первой

испанкой, чей профиль появится на монетах,

станет Клара Кампоамор, которая в 1930/е годы

боролась за женское равноправие в Испании.

Кроме того, испанские парламентарии намерены

призвать своих европейских коллег,  чтобы они

также приняли решение о чеканке монет 

с изображением женщин, сообщает РИА «Новости».

http://www.travel.ru/news/2007/06/15/110762.html

історії
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ЮДСТВО НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО В

СВІТІ, який був би індиферентний
до статі, а боротьба за соціальну

рівність полягала поряд з усім іншим у то�
му, щоб можливості людини якнайменше
визначалися статтю. Був період, коли зда�
валося, що цього можна досягнути, зако�
нодавчо закріпивши за жінками і чо�
ловіками рівні права. Але коли в середині
ХХ ст. цей егалітарний шаблон був досяг�
нутий, виявилося, що він залишає місце
для фактичної нерівності та різних мож�
ливостей чоловіків і жінок у всіх сферах
життя. До принципу рівних прав та рівних
можливостей чоловіків та жінок у
суспільстві міжнародне товариство звер�
нулося тільки у післявоєнні роки. Сучасне
суспільство послідовно і досить продук�
тивно почало розробляти поняття «ґен�
дер» як одне з найважливіших для аналізу
основ соціальності та її форм. Починаючи
з  70�х рр.  ХХ ст. ґендерна рівність  та ґен�
дерні відносини  стали однією з головних
проблемних парадигм сучасного етапу
розвитку суспільства та бурхливого роз�
витку ґендерних знань. На початку 90�х
рр. минулого сторіччя на розвиток ґендер�
них досліджень в Україні значний вплив
мала творчість відомої української
дослідниці, кандидата історичних наук,
доцента кафедри історії  України Одеської
державної академії харчових технологій,
громадської діячки та організаторки ґен�
дерних досліджень — Людмили Смоляр.

Людмила Олексіївна Смоляр народила�
ся 15 січня 1958 р. в місті Львові. 

В 1980 р. закінчила Львівський держав�
ний університет, історичний факультет. В
1981 р. після одруження з Смоляр Мико�

лою Миколайовичем, випускником ма�
шинобудівного факультету  Одеського
політехнічного університету, переїхала до
Одеси, де згодом вступила до аспірантури
Одеського державного університету.
Після закінчення аспірантури захистила
кандидатську дисертацію. В січні 1990 р.
їй було присуджено вчену ступінь  канди�
дата історичних наук. Починаючи з січня
1990 р. до останніх днів життя працювала
доцентом кафедри історії України Одесь�
кої державної академії харчових техно�
логій. В 1996 р. навчалася в Школі ґендер�
них студій Центрального Європейського
Університету (Будапешт, Угорщина).

Все своє творче життя Людмила
Олексіївна Смоляр присвятила дослід�
женню жіночого руху в Україні, ролі
жінок в історії України, ґендерним про�
блемам розвитку українського суспільст�
ва, а саме проблемам «ґендер та державна
політика». Вона блискуче  виконала інди�
відуальні дослідницькі програми: «Істо�
ричний генезис жіночого руху та його су�
часні проблеми» ( ґрант Фонду Макар�
турів, США, 1995—1997); «Жіночий рух
України як фактор формування грома�
дянського суспільства, 1861�1917» (ґрант
Prague RSSC, Чеська республіка, 1998�
2000 рр.), «Жіноче питання та жіночі
історія в періодичній пресі України в
другій половині Х1Х — на початку ХХ
ст.» (ґрант Центру Петра Яцика Універси�
тету штату Альберта, Канада, 2000�2001
рр.). Її перу належать відомі в нашій країні
та за її межами наукові монографії : «Ми�
нуле заради майбутнього. Жіночий рух
Наддніпрянської України другої полови�
ни ХIХ�початку ХХ ст. Сторінки історії»
(Одеса,  АстроПринт, 1998 р.), «Жіночі
студії в Україні. Жінка в історії та сього�
денні» (Одеса, АстроПринт, 1999 р.), 
«Ґендерна демократія — стратегія ХХІ ст.»
(Одеса, 2000 р.) та багато публікацій в на�
укових історичних журналах нашої
країни та зарубіжжя.

Л. О. Смоляр відома не тільки як видат�
на дослідниця історії жіночого руху в Ук�

раїні та ґендерного розвитку українського
суспільства , але і як видатна громадська
діячка . Вона була одною з організаторок
та учасницею перших в Україні міжнарод�
них конференцій, а саме: «Жіночий рух в
Україні: історія та сучасність» (Одеса,
1994 р.), «Жінки України: сучасний статус
і перспективи» (Одеса, 1995 р.), «Жіночих
наукових читань» (Одеса, 1997�2000 рр.),
Першого Всеукраїнського конкурсу сту�
дентських робіт з жіночих та ґендерних
досліджень (2002 р.) та ін.

В 1994 р. Л. О. Смоляр заснувала та бу�
ла до останніх днів життя керівницею гро�
мадської організації «Одеський науковий
центр жіночих досліджень», у 1995 р. була
членом експертної групи Перших Парла�
ментських слухань зі становища жінок в
Україні, членом Ґендерної Ради при
Міністерстві у справах сім’ї та молоді Ук�
раїни, експертом ПРООН, в 2002 р. наго�
роджена вищою державною нагородою
України — «Орденом княгині Ольги» за
досягнення в галузі ґендерних досліджень
та розвитку жіночого руху.

Але сталося так, що після тяжкої хворо�
би 13 лютого 2004 р. передчасно пішла від
нас чарівна жінка, видатна дослідниця
жіночої історії України та громадська
діячка, чудова дружина та матір, наша
вірна подруга, колега та соратниця Люд�
мила Олексіївна Смоляр.

Її творчий період життя співпав з вели�
ким піднесенням у розвитку ґендерних
знань в світі та в нашій країні. І якщо ми
бажаємо, щоб наше життя завтра було
краще, ніж сьогодні, якщо ми бажаємо
підняти добробут кожної української ро�
дини, зберегти здоров’я, дати нашим дітям
і онукам можливість отримати якісну
освіту, зберегти довкілля,  наша задача —
подовжити справу  Людмили Олексіївни
Смоляр, активно розвивати ґендерні
дослідження, нести ґендерні знання  в
суспільство, не зважаючи на існуючі пере�
шкоди і неувагу до них в державі. «Я»

ЛЮДМИЛА ЛОБАНОВА                                

Світла пам’ять
твоїй дочці, Україно!

ЛЮДМИЛА ЛОБАНОВА
кандидат економічних наук, старший

науковий співробітник Центру

досліджень науково/технічного

потенціалу та історії науки НАН України,

Голова ВГО «Всеукраїнський жіночий

центр інформації та соціально/

економічної адаптації»

Пам’яті Людмили  Олексіївни Смоляр
В 2008 р. Людмилі Смоляр виповнилося б 50 років…
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ОНСТАТУЮЧИ ФАКТ РЕАЛЬНОГО

ВПЛИВУ жіночого руху як гро�
мадсько�політичної сили на

суспільні процеси, слід визнати, що
це ще сила молода, яка розвивається
переважно шляхом «спроб та поми�
лок». У таких умовах важливим є са�
моосмислення жіночими організа�
ціями свого місця в українському со�
ціумі та об’єктивної оцінки тих про�
блем, які стають на заваді цьому ру�
хові. 

Однією з найсерйозніших проблем
жіночого руху взагалі є подолання заан�
гажованості українського суспільства
на звичні стереотипи, традиційні забо�
бони, за якими ігнорується особистісне
життя жінки�людини, а соціальна роль
її зводиться тільки до обслуговування
чоловічої частини населення та родини.
Декретами, постановами їх не ліквіду�
вати. Вони змінюються практикою со�
ціального життя, включаючи практику
жіночого руху. Другою стороною цієї ж
проблеми є низька самооцінка жінок з
елементами низької поваги до жіночої
особистості. Більшість жінок не здатні
ще фіксувати проблему нерівності за
ознакою статі та патріархатної до�
мінації, а тому не здійснюють спроби їй
протистояти. 

Другою проблемою жіночого руху є
недостатність ресурсів. Реальне складне
соціально�економічне становище, в яко�
му перебуває українська жінка, позбав�
ляє багатьох жінок можливості та ба�
жання займатися громадською діяль�
ністю. Жінка фактично працює у дві
зміни — безпосередньо на службі чи ви�
робництві і вдома. Причому «друга
зміна», тобто домашня робота, набагато
тяжча і потребує більше часу, здоров’я і
терпіння. 

Третьою важливою проблемою жіно�
чого руху є також небажання в
суспільстві сприйняти жіночий рух як
важливий і вагомий чинник розвитку
суспільства.

Четверта проблема —  цє недостатня
поінформованість суспільства про жіно�
чий рух в Україні. Діяльність жіночих ор�
ганізацій, врешті, як і багатьох інших
об’єднань «третього сектору», знаходить�
ся поза зоною інтересу і уваги засобів ма�
сової інформації. ЗМІ не пропагують ні
цілей, ні досягнень жіночих неурядових
організацій, що зменшує їх шанси отри�
мати схвалення з боку громадськості, яке
саме по собі є позитивною цінністю. Мо�
же тому жіночі організації прагнуть ство�
рити власний інформаційний простір.
Але для підключення до комп’ютерних
мереж у багатьох, особливо молодих,
об’єднань поки що немає фінансових ре�
сурсів. Крім суто жіночих традиційних
видань, усі інші друковані засоби масової
інформації практично не висвітлюють
питань, пов’язаних із жіночим рухом.
Низький рівень інформованості населен�
ня про діяльність жіночих організацій
засвідчують і соціологічні дослідження.
Так, за даними моніторингу громадської
думки населення України, проведеного у
вересні 1997 р. Українським інститутом
соціальних досліджень при безпосе�
редній підтримці програми «Ґендер у
розвитку», на запитання «Чи знаєте Ви
про існування яких�небудь жіночих ор�
ганізацій та про їх діяльність?» позитив�
ну відповідь дали 46 відсотків опитаних
чоловіків та 50 відсотків жінок. Слід за�
значити, що майже половина респон�
дентів узагалі нічого не знають про існу�
вання жіночих організацій в Україні.
Зовсім незначним є відсоток респон�
дентів (як жінок, так і чоловіків), які
стверджують, що «беруть участь» або
«іноді відвідують» заходи, які проводять
жіночі організації. Лише кілька опитаних
спромоглися назвати конкретні жіночі
організації, які діють в Україні, — Союз
Українок, Жінки України та Жіноча гро�
мада. 

Аналіз результатів соціологічних дос�
ліджень свідчить, що жіночі організації в
Україні не користуються великою попу�

лярністю у населення, а їх потенційні
можливості у розв’язанні жіночих про�
блем залишаються задіяними не повною
мірою. Цьому перешкоджає і обмежений
доступ жінок в урядові та управлінські
структури, низький рівень поширення
феміністичних цінностей. У жіночих ор�
ганізаціях домінує традиційний погляд
на жінку. 

П’ятою проблемою у розвитку жіночо�
го руху є наповнення його ґендерним
змістом, формування у населення ґендер�
ної культури взаємовідносин, визнання
ґендерних досліджень як галузі наукових
досліджень, розроблення фундаменталь�
них наукових праць, утвердження ґен�
дерних навчальних курсів в школах і ви�
щих учбових закладах, що забезпечувало
б наукове підґрунтя  жіночого руху як
суспільного явища, спрямованого на тво�
рення нової культури, на розвиток ґен�
дерної демократії.  

Шостою проблемою, що гальмує кон�
солідацію зусиль жіночих організацій, —
є побоювання кожної з них втратити
свою автономію, з одного боку, а з друго�
го — брак активності щодо консолідації
рядових учасниць руху. 

Серед інших причин — брак ор�
ганізаційного досвіду роботи, відсутність
необхідних управлінських навичок і
етичні проблеми. Культура взаємовідно�
син, потреба поступатися амбітними
інтересами, особиста відповідальність за
стан у жіночому русі досить часто
піднімається при контактних зустрічах. 

Осмислення реального стану справ у
жіночому русі та бажання утвердження
нового змісту соціальної ролі жінки і чо�
ловіка створюють ґрунт, на якому утвер�
диться жіночий рух України як важли�
вий чинник ґендерної демократії в ук�
раїнському громадянському суспільстві,
в європейському та світовому співтова�
ристві. Цьому сприятимуть також вдос�
коналення політичних, правових і дер�
жавних механізмів сприяння та утверд�
ження ґендерної демократії в країні. 

Проблеми
жіночого

руху України
глава з дослідження Людмили Смоляр
«Жіночий рух України  як чинник ґендерної рівноваги та ґендерної демократії 
в українському соціумі»

К
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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 на�
вчальних закладів, курсів перепідготовки
кадрів включаються дисципліни, які вив�
чають питання забезпечення рівних прав
та можливостей  жінок і чоловіків,  та фа�
культативне вивчення правових засад
ґендерної рівності на основі гармонізації
національного і міжнародного законодав�
ства».

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

ОЛЕНА СУСЛОВА 
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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». 

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 хлопчика�
ми 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 свя�
та, 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,
включно з жіночими людськими правами
і правами осіб, які належать до етнічних
меншин;

недискримінація на засадах ґендера,
раси 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»,
вирішено 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 —
простою мовою, коректне (відповідне)
за змістом, зрозуміле і таке, що зацікав�
лює;

розмістити закони, зокрема ст.24
Конституції України, а також повідо�
млення, уривки чи повний текст (залеж�
но від формату куточка) законів «Про
попередження домашнього насильства»
та «Про забезпечення рівних прав і
можливостей жінок  та чоловіків»;

розмістити статистику, звертаючись
до актуальних проблем як жінок, так і чо�
ловіків;

мати інтерактивні рубрики, в яких
можна розглядати поточні цікаві пробле�
ми, 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, звер�
таючись як до визначних чоловіків, так і
до жінок, а також до подій, які можуть бу�
ти цікавими в плані реалізації рівних
прав і можливостей для жінок і чоловіків;

пропонувати список літератури, який
може бути цікавий тим, хто хотів би зна�
ти 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 

Спільні зусилля

ґендерних теоретиків

і практиків можуть

стати важливою

запорукою успіху  

в сфері освіти



24 Информационно/просветительское издание «Я»

СІ УЧНІ (ДІВЧАТА ТА ХЛОПЦІ) мають
рівні можливості і права на здо�
буття освіти.

У сучасному світі важливо, щоб освіта
давала людині нові життєві стратегії,
життєву компетентність, сприяла мобіль�
ності її соціальної поведінки, тому що са�
ме це дозволяє особистості подолати
кризові настрої, обрати свій шлях у про�
фесійному зростанні. Тому загальна се�
редня освіта спрямована на реалізацію
основного завдання — підготовку дітей
до подальшого навчання у вищих на�
вчальних закладах за різними спеціаль�
ностями, які потребують глибоких ґрун�
товних знань з відповідних навчальних
дисциплін.

Хотілося б викласти своє бачення що�
до вибору учнями гуманітарних
спеціальностей, їхнього інтересу до вив�
чення гуманітарних предметів, які у по�
дальшому пов’язують із професіями, що
стосуються створення нематеріальних
цінностей і належать до наукоємких га�
лузей практики та знань(філології, мис�
тецтвознавства, лінгвістики, історії то�
що). Щодо здобуття гуманітарної освіти
(особливо філологічної) існують тра�
диційні ґендерні стереотипи масової
свідомості, що суттєво обмежують
кількість чоловіків, які здобувають
«жіночу» професію на філологічних фа�
культетах вузів. І чим раніше їх змінити,
тим більш вірогідніші зміни у розвитку
гуманітарних наук. Робити ж це можна
через систему навчання і виховання
дівчат і хлопців мовознавчим дис�
циплінам.

Ґендерну культуру, позитивне ставлен�
ня до філологічних наук потрібно фор�
мувати саме у шкільному віці через про�
думану організацію уроку.

Перед учителем�філологом постає не�
легке запитання: як зробити, щоб урок
був радісним і цікавим для всіх учнів,
щоб розкрив творчий потенціал особис�

тості, щоб окреслив для учня перспекти�
ви розвитку мовознавчої науки. Цього
можна досягти лише за умови, коли учи�
тель�словесник знайде шляхи найефек�
тивнішого досягнення мети навчання та
прийомів оптимізації навчального проце�
су, змінивши сам підхід до здобуття знань
з мови, літератури.

Імовірно, що саме інтерактивні техно�
логії навчання є нині найефективніши�
ми. Інноваційний підхід забезпечує пози�

тивну мотивацію здобуття мовних знань
як дівчатами, так і хлопцями, активне
функціонування їхніх інтелектуальних
та вольових сфер, дає кожному відчуття
потреби у вивченні предмета, формує
стійкий інтерес до філології. Вчитель має
перейматися ефективністю власної та
учнівської співпраці й шукати складові
успішної та результативної взаємодії.
Проектуючи урок, включаючи в його
структуру той чи інший елемент, учитель
повинен прагнути уникнення однотип�
ності уроків, які знижують учнівську ак�
тивність, притупляють увагу. Тому вибір
тієї чи іншої структури уроку є ор�
ганічним стилем навчання і виховання
учнів. Вимогою сучасного уроку є і залу�
чення до активної співпраці всіх учнів,
створення атмосфери довіри, природ�
ності, невимушеності, приємної бесіди.
Ефективною є й інтеграція знань з різних
предметів. Обов’язковим для уроку мови,
літератури є словесне озвучування учня�

ми своїх думок. На перший план просту�
пають потреби дитини у пізнанні, самост�
вердженні, творчості, емоційній насолоді,
спілкуванні, праці, самостійності, теоре�
тичній і практичній озброєності, грі, тоб�
то — самореалізації. Вчителю важливо
забезпечити розвиток комунікативних
умінь і навичок, показати актуальність,
спільну значимість мовознавчих наук.

Розвиток мобільності суспільства, ево�
люція зайнятості — це достатні чинники,
щоб довести різній за статтю учнівській
аудиторії зміну стереотипів навчання,
перспективність професій філологічного
спрямування.

Важливою є і аргументація приклада�
ми: з року в рік все більше випускників
(і дівчат, і хлопців) вступають на філо�
логічні факультети, обирають мовознав�
чу сферу подальшої своєї діяльності.
Суттєвим аргументом  у виборі цього на�
прямку майбутньої професійної діяль�
ності сьогодні — учня, а завтра — студен�
та вузу є можливість опанування кількох
мов, що стане у подальшому підґрунтям
життєвого самовизначення. Тому для су�
часної школи важливим є створення
комплексу гуманітарних дисциплін, що
сприятиме виявленню індивідуальнос�
тей, формуванню навичок міжкультурної
комунікації.

Сучасний учень чітко розуміє, що ми
живемо у ХХІ столітті. Це століття —
інформаційне, в основному гуманітарне, і
всі розуміють, що суспільство гар�
монійно розвиватиметься, якщо інтелек�
туальний потенціал буде реалізовувати�
ся вповні.

Коротко підсумовуючи, зауважимо, що
сучасні діти (і дівчата, і хлопці) бачать ре�
алізацію свого потенціалу  у однакових
сферах життєдіяльності. Зміни ґендер�
них стереотипів очевидні для сучасного
українця, адже українське суспільство за�
конодавчо забезпечує рівні права і рівні
можливості в освіті для обох статей.   «Я»

Гуманітарна освіта:
СВІТЛАНА БЕРЕЖНА 
ВАЛЕНТИНА ЛАПЧЕНКО 
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ак называется Ваша должность?
Я работаю  заместителем  помощ �ни
ка Генерального секретаря НАТО

 в  Брюсселе  существует  специальный
отдел, называемый Управлением общест�
венной дипломатии, отвечающий за ком�
муникационные программы в странах�
членах НАТО, в странах�партнерах, а так�
же в регионах, где НАТО ведет активную
деятельность, в частности, на Ближнем
Востоке. Наша основная задача — созда�
вать и внедрять различные стратегии,
программы и проекты для информирова�
ния о деятельности НАТО, причем делать
это наиболее подходящим для каждой
конкретной аудитории способом.
Что такое «общественная
дипломатия»?  
Концепция общественной дипломатии
предполагает три основных момента: ин�
формирование, обсуждение и организа�
ция системы поддержки.

Первый момент — это информирова�
ние о деятельности НАТО, о политике
этой организации, о том, как она работает.
Для того, чтобы вести конструктивную
дискуссию о НАТО и о вопросах евроат�
лантической интеграции, нужно владеть
фактами и цифрами. Пока что в ходу мно�
го фальшивой, ложной информации о Се�
вероатлантическом альянсе, много сте�
реотипов. Трудно формировать собствен�
ное мнение, если не владеешь точными и
правдивыми сведениями. Поэтому мы
предлагаем фактическую информацию
посредством публикаций в СМИ, на сай�
те НАТО и через пресс�релизы. 

Второй момент — обсуждение. Мой от�
дел регулярно проводит широкий спектр
публичных мероприятий, формат кото�
рых удобен для обсуждений, как в стра�
нах�членах НАТО, так и в странах�парт�
нерах. Это семинары, конференции,  ра�
бочие встречи, публичные выступления
официальных представителей НАТО...
Цель этой деятельности — привлечение к
обсуждению вопросов безопасности и

обороны широких кругов общественнос�
ти. 

Третий момент — организация системы
поддержки. Общественная дипломатия
опирается на круг людей, интересующих�
ся проблемами обороны и безопасности.
Нашими многолетними усилиями было
организовано сообщество, состоящее из
студентов, ученых, журналистов, предста�
вителей общественных организация и
многих других неравнодушных людей.
Мы помогаем объединить их усилия.
Разработаны ли стратегии по
отношению к странам�членам НАТО?
Да. Предполагается, что мы дополняем
национальные усилия. Другими словами,
мы помогаем правительствам информи�
ровать граждан по вопросам безопаснос�

ти и, шире, по целому спектру трансат�
лантических проблем. В реальности эта
модель не всегда работает. Есть страны,
прилагающие серьезные усилия для про�
свещения и информирования граждан,
ведущие активную работу по подготовке
почвы для публичных политических де�
батов и проведению парламентских ре�
шений, касающихся безопасности и свя�
занных с ней проблем. Другие страны, од�
нако, не столь активны на коммуникатив�
ном фронте.

Задачи, стоящие перед НАТО, и опера�
ции, проводимые НАТО, — это наиболее
важные темы, актуальные во всех стра�
нах, объединенных в Североатлантичес�
кий альянс. Мы много работаем, чтобы
заручиться общественной поддержкой
операций НАТО в Афганистане. Резуль�

таты этих усилий, конечно же, отличают�
ся от страны к стране. В одних странах
операции НАТО в Афганистане относят�
ся к весьма спорным вопросам, в других
эта тема звучит спокойней.
С 12 по 14 марта Вы были в Украине.
Какова была программа Вашего
визита?
Моя программа в Украине была вполне
типичной. Во�первых, я встретилась с
дипломатами, министрами, а также пред�
ставителями различных государственных
и общественных организаций Украины,
вовлеченных в вопросы евроатлантичес�
кой интеграции. В основном мы обсужда�
ли партнерство НАТО�Украина и наши
информационные усилия в этом направ�
лении. Во�вторых, я выступила в одном
из университетов. И, наконец, я встрети�
лась с коллегами из Центра по информа�
ции и документации НАТО, и мы обсуди�
ли запланированные ими информацион�
ные мероприятия в Киеве и других реги�
онах Украины. Мои коллеги здесь хоро�
шо справляются со своей работой, и я ра�
да, что благодаря им у нас широкая сеть
контактов со многими украинскими
НГО.
Бывали ли Вы когда�либо ранее 
в Украине?
Да, но в другом качестве.
Когда Вы впервые попали 
в Украину?
Впервые я побывала в Украине более 8
лет назад. Я посетила Киев в составе офи�
циальной делегации Министерства обо�
роны Германии и выступила с докладом в
Военной академии Украины.
Почему Вы решили заняться вопросами
безопасности?
Меня всегда интересовала международ�
ная безопасность и политика и привлека�
ли вопросы, связанные с международны�
ми отношениями, в частности, с разреше�
нием конфликтов. Поэтому я решила
изучить международные отношения,
международное право и русский язык,
что и осуществила в различных универ�
ситетах Германии и Соединенных Шта�
тов. В итоге я защитила диссертацию и в
течение нескольких лет занималась обыч�
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Гость «Я» – Стефани 
Стефани Бабст, женщина, которая
выбрала для себя сферу деятельности,
традиционно воспринимающуюся
обществом как «мужская».

К

Бабст

Чтобы вести

конструктивную

дискуссию о НАТО,

нужно владеть

фактами и цифрами

по  вопросам общественной дипломатии
А именно — я отвечаю за коммуникатив�
ную политику НАТО и соответствующие
программы. В Штаб�квартире НАТО
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ной научной карьерой. Затем резко сме�
нила род деятельности и проработала
пять с половиной лет в вооруженных си�
лах Германии, что было весьма поучи�
тельным опытом. Впрочем, и там я оста�
валась более или менее в сфере безопас�
ности. С 1999 г. я работаю в НАТО. Рабо�
та в военных организациях, принимаю�
щих решения по вопросам безопасности,
несомненно, является прекрасным допол�
нением ко взгляду на проблемы безопас�
ности с чисто теоретической и интеллек�
туальной точки зрения.
Вы являетесь членом организации
«Женщины в международной
безопасности» (ЖВМБ). Что это за
организация и чем она занимается?  
Я могу только поощрить интерес украин�
ских женщин к деятельности этой важ�
ной организации. ЖВМБ — это сообще�
ство женщин из разных стран мира, про�
фессионально занимающихся изучением
проблем международной безопасности.
Оно объединяет журналисток, ученых,
представительниц НГО и частного секто�
ра. Деятельность каждой из нас в той или
степени связана с вопросами безопаснос�
ти. ЖВМБ помогает нам  выражать наше
видение и понимание  в более системати�
зированной форме.

Не секрет, что сфера обороны и безо�
пасности пока что воспринимается как
мир, в котором доминируют мужчины,
причем так считают даже те женщины,
которые сами профессионально заняты в
этой сфере. Я не стану утверждать, что это
исключительно мужской клуб, но все�та�
ки  пока еще нечто в этом роде. Достаточ�
но взглянуть на состав участников меж�
дународных организаций или конферен�
ций, чтобы убедиться: доля мужчин
составляет примерно 80%, и только 20%  —
женщины. Подобный дисбаланс наблю�
дается и в соответствующих областях на�
уки. Я не хочу сказать, что такое положе�
ние дел везде, но  именно в этой сфере
женщинам бывает трудно озвучивать
свои идеи и свою точку зрения.

Через структуры ЖВМБ женщины об�
мениваются информацией о рабочих ва�
кансиях, организуют тренинги по пуб�
личным выступлениям и по навыкам ус�
пешного устройства на работу — в общем,
по целому ряду практических вопросов.
ЖВМБ изначально была создана в США.
Сейчас у нее есть отделения во многих
странах, и я состою в немецком. Возмож�
но, что украинкам тоже имеет смысл со�
здать свое собственное национальное от�
деление этой организации.

Много ли Вы путешествуете?
Да, я много езжу. Во�первых, этого требу�
ет моя работа. Поскольку я являюсь од�
ним из главных коммуникаторов НАТО,
мне необходимо присутствовать там, где
идут дискуссии. Кроме того, я еще много
езжу по личным причинам, потому что
мой муж — высокопоставленный офицер
германской армии, а место его службы
расположено во Франции. Так что на вы�
ходные либо я еду к нему во Францию,
либо он приезжает ко мне в Брюссель. У
нас еще есть общий дом в Киле (Герма�
ния), куда мы тоже регулярно ездим на
летний отпуск.
Какова роль женщин 
в деятельности НАТО?
Один из главных вопросов, стоящих на
повестке дня НАТО, — это наши опера�
ции и миссии, прежде всего в Афганиста�
не, а также в Косово. Когда я бываю в этих
странах, для меня очевидно, что нам нуж�
но привлекать женщин. К примеру, в Аф�
ганистане более 50% населения составля�

ют женщины. Женщины и девочки под�
вергались особенным притеснениям  во
время господства Талибана. И сейчас
женщинам трудно найти другое место в
обществе, помимо традиционного — вну�
три семьи.

Женщины составляют часть общества,
которая особенно нуждается в том, к чему
международное сообщество побуждает
Афганистан, а именно в экономических
реформах, социальных переменах и демо�
кратических преобразованиях. А раз так,
то обращение непосредственно к женщи�
нам — это и естественно, и логично.

Я могу проиллюстрировать это на
очень трогательном для меня примере.
Несколько недель назад я пригласила
группу афганских женщин�парламента�
риев и представительниц НГО в Брюс�
сель. Это была первая такая группа, при�

глашенная западной организацией. Я ор�
ганизовала их встречу с генеральным сек�
ретарем НАТО, кроме того, им была пре�
доставлена возможность обратиться к Ев�
ропейскому Парламенту. Они встрети�
лись с женщиной�президентом бельгий�
ского сената, с журналистками и членами
парламента Италии и Германии. Мой от�
дел разработал эту программу, чтобы дать
возможность этим женщинам быть услы�
шанными, выразить свое видение про�
блем, с которыми они сталкиваются в
Афганистане. Каждая из них — это вели�
кая женщина, мужественная и отважная!

Этот же урок относится к Украине. Я
имею в виду тот факт, что в украинской
политике задействована всего лишь гор�
стка женщин. У простой журналистки
или школьной учительницы мало шансов
попасть в систему власти и озвучить свой
интерес.   
Существуют ли стереотипы 
о женщинах в сфере безопасности?
Один из существующих на сегодняшний
день стереотипов — это убеждение, что
женщина не может рассуждать о военных
аспектах безопасности. Обычно именно
мужчины докладывают о  военном потен�
циале, при этом считается, что женщины
не отличают танка от бронетранспортера.
Существует мнение, что женщины могут
«заведовать» только вопросами общей бе�
зопасности (экономические и экологиче�
ские кризисы, проблемы миграции и др).
Мужчины должны говорить об авиаци�
онных ударах, а женщины — о коммуни�
кациях. 

Стереотипы говорят, что женщины ли�
бо слишком мягкие и неспособны прини�
мать жесткие решения, либо, если они
способны на жесткие решения, то это им
слишком трудно дается. Такие взгляды,
конечно, вздор, поскольку существуют
большие различия в мировоззрении и по�
ведении как среди женщин, так и среди
мужчин. 

Я думаю, однако, что ситуация меняет�
ся к лучшему. Так, если взглянуть на мое
поколение, то я выросла среди мужчин. У
меня было много друзей�мужчин в уни�
верситете и коллег�мужчин по работе, и
всего лишь горстка женщин была пред�
ставлена в моем окружении в колледже и
позже в Военном колледже. Но сегодня я
вижу вокруг много молодых и талантли�
вых женщин. Они работают в НГО и в
других организациях, и это очень обнаде�
живающий знак.  «Я»

Подготовила ТАТЬЯНА ИСАЕВА

Сфера обороны 

и безопасности пока

что воспринимается

как мир, в котором

доминируют

мужчины
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ЧАСИ, КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ БОРОТЬ/

БА за переділ світових сфер впливу,
Україна все ще стоїть перед про�

блемою «з ким бути», розв’язання якої
має вирішити майбутнє України. Проте
політики не завжди користаються здобут�
ками науки, а не маючи чіткої, науково
обґрунтованої аргументації стратегії, зму�
шені користатися брехнею, що називають
міфами, та привидами�страшилками, що
називають стереотипами. Але народ у пе�
реважній більшості вже переріс свій

політикум, і, освічений, на відміну від де�
яких своїх висуванців, хоче знати про
місце України в глобальній політиці та
безпеці більше.

Про інтерес громадськості до НАТО
свідчить наше опитування, проведене за
підтримки міжнародного Фонду «Від�
родження» в середовищі вчителів, на�
уковців, держслужбовців, громадських
діячів, ЗМІ — фактично інтелектуальної
еліти суспільства. Всі без винятку, в тому
числі і невелика кількість противників
євроатлантичної інтеграції України, вва�
жають, що державна влада вживає недо�
статньо заходів задля забезпечення
харків’ян інформацією, хоча вони її по�
требують, що інформування ведеться без�
системно, а значить і неефективно. І
навіть ті люди, які вважають, що вони
мають достатньо інформації для свідомо�
го голосування на референдумі, додатко�
вої інформації потребують. Слова про не�
велику кількість противників НАТО на
Харківщині, проголошеній територією
без НАТО, можуть викликати як мінімум
недовіру. Але ж йдеться про інтелектуаль�
ну еліту, по�перше, і про анонімне опиту�
вання, по�друге. До речі, голова обласної
ради п. В. Салигін,  як і його політична си�
ла, публічно ярий противник НАТО, ко�
ли я припустила, що він не захоче витра�
чати час на обговорення теми НАТО,
навіть обурився і заявив, що особисто бу�
вав у Брюсселі і аж ніяк не проти НАТО.
Правда, додав, що тільки разом з Росією.
Що пояснює його звернення до голови
облдержадміністрації з пропозицією не
інформувати харків’ян про НАТО до про�
ведення референдуму. Навіщо ж інфор�
мувати громадськість після того, як вибір
буде зроблено, зрозуміло лише авторам
цієї пропозиції. Таким чином, політики
нового типу, виплеканого на пострадянсь�
кому просторі, не вважають за доцільне
виносити обговорення проблем на широ�
кий загал, вважаючи, що народ до цих
проблем не «доріс».  

Жіноча школа  

ТАМАРА ТРАЦЕВИЧ
голова ради Центру прав людини «Древо

життя», голова комісії з європейської і

євроатлантичної інтеграції Громадської

ради при ХОДА, член Координаційної ра/

ди Громадської ліги Україна/НАТО 

Політики нового

типу не вважають 

за доцільне виносити

обговорення

проблем на широкий

загал

ПРОЕКТ «ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЖІНОК

У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ЧЕРЕЗ СПІВПРАЦЮ ВЛАДИ 

ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»

Мета:

сприяння рівній участі жінок 

та чоловіків у політичному 

і громадському житті, у процесах

прийняття рішень на всіх рівнях

політичної, економічної 

та соціальної сфер шляхом

створення міжсекторних

регіональних партнерств 

та дорадчих рад з рівних прав 

та можливостей жінок та чоловіків

МІСЬКА ГРОМДАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖІНОЧІЙ

ІНФОРМАЦІЙНО%

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

49044, Дніпропетровськ

вул. Барикадна, 21

тел./факс: 8(056) 370/25/50 

h.morgun@gmail.com

В

відповідальної жінки
НАТО – школа
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А громадяни вже відчувають свою
відповідальність за майбутнє держави, а
отже, і своє власне, і тому хочуть і готові
розбиратися в проблемах. В тому числі і
НАТО, і ґендерній, що зусиллями
політиків в числі інших животіють на
узбіччі реального політичного життя.
Обидві проблеми з кожним роком
розв’язуються все «успішніше і
успішніше», законів, указів, постанов та
розпоряджень з цих питань ухвалюється
все більше і все кращі і кращі, а як дохо�
дить до виборів, суспільство має мож�
ливість спостерігати справжнє ставлення
політиків до своєї ж політики. НАТО
знов стає ізгоєм, нібито між виборами не
ті ж політики усміхалися і тиснули
натівцям руки, зазирали в очі та прийма�
ли фінансову допомогу. А до жінок відно�
сяться як до маргіналів, нездатних до
стратегічного мислення, чим порушують
права жінок, яких, до речі, більше, ніж чо�
ловіків, та й обмежують можливості не
тільки жінок, а і держави в цілому.
Оскільки вже доведено, що країни, де
жінки нарівні з чоловіками беруть участь
у прийнятті рішень, і особливо стра�
тегічного характеру (тобто на рівні парла�
менту), перебувають на найвищий щаб�
лях і соціально�економічного розвитку, і
за безпековими показниками. Найяс�
кравішим останнім прикладом розум�
ності влади можна навести Францію, в ос�
танньому уряді якої сім з пґятнадцяти
міністрів — жінки, в тому числі силовики.
Ця країна старої європейської демократії
вирішила скористалася досвідом, що на�
буто скандинавськими країнами, які до
реальної ґендерної рівності пройшли дов�
гий шлях.

Саме жінка, яка за своєю природою
не є воїном, краще за чоловіків відчуває
«больові» зони суспільства. Саме
жінка�матір, екстраполюючи свою на�
справді чільну роль «шиї» в сім’ї на
суспільний устрій, намагається діста�
тися витоків проблем. Поки чоловіки
шукають шляхи боротьби з тероризмом,
жінка шукає шляхи усунення причин.
Не можу тут не згадати притчу покійно�
го польського правозахисника Марека
Новицького. «Якось в місті N врятували
немовля, що тонуло в річці. З кожним
днем дітей по річці пливло все більше. І
хоча все більше рятували, все більше і
тонуло. Створили загін рятувальників,
який зростав з кожним днем. Нарешті
один із громадян вирішив з’ясувати при�
чину і пішов у верхів’я річки. Виявивши,
що чудовисько краде дітей і кидає їх в

річку, зібрав загін сміливців, які знищи�
ли потвору. Діти перестали гинути, загін
рятувальників розпустили». Не важли�
во хто був тим громадянином — жінка
чи чоловік, важливо, аби представники
суспільства, що біля керма, розуміли, що
питання безпеки стосуються  рівно і тих,
і інших, і не хворіючи «ґендерною хво�
робою навпаки», залучало до державних
справ людей, здатних одночасно поба�
чити витоки і наслідки проблеми. 

Тим більше, якщо жінка�медсестра та
жінка�журналістка має право гинути під
кулями, то жінка, від природи маючи без�
посереднє відношення до всього, що сто�
сується життя, має право бути не тільки
активною, а і провідною учасницею ви�
роблення рішень щодо питань безпеки,
тероризму, і взагалі проблем, що стосу�

ються долі та майбутнього людей. Саме
ці питання входять у сферу євроатлан�
тичної інтеграції.

І якщо є жінки, які здатні і хочуть
розібратися у хімічних формулах чи при�
чинах зменшення удоїв, чи у моді, то, без�
перечно, є і жінки, які хочуть дійти і до
витоків тероризму, і розібратися з
військовим статусом держави та з причи�
нами проблем, що наша держава застав�
ляє нас терпіти півтора десятків років
поспіль. Жінка має розібратися, що таке
НАТО, бо це — питання вибору парадиг�
ми нашого майбутнього, якості вже завт�
рашнього повсякденного життя. Бо це її
сини чи дочки стануть і миротворцями, і
тими, хто залагоджуватиме потенційні
конфлікти. Це її сини і дочки можуть ста�
ти і тими, хто не пошкодує свого життя
задля життя інших, і тими, хто стануть
журналістами і придумають для смерт�
ників назву — герой чи терорист, або
зроблять все, аби ці слова взагалі стали
архаїзмами.  

Важливість включення жінки у най�
вищі сфери національної безпеки є безза�
перечною, як і необхідність надати
жінкам можливість наблизитись до
інформації, яка входить у сферу інтересів

не тільки політиків. Жінка має спілкува�
тися зі своїми колежанками з країн пост�
радянського простору, які увійшли до
Організації Північно�Атлантичного До�
говору, аби дізнатися, що насправді несе
євроатлантична інтеграція посполитій
людині, звичайній родині, аби ніякий
політик не зміг ввести її в оману, аби вона
мала можливість не тільки спитати того,
кого вона обирає до вищих ешелонів вла�
ди, чому він обирає ту чи іншу модель
розвитку України, а могла і опонувати
йому.  

Тому, не маючи на меті готувати агіта�
торів чи пропагандистів, ми, громадська
організація Центр прав людини «Древо
життя» та Харківська жіноча організація
«Крона», вперше у світі започатковуємо
просвітню Жіночу школу НАТО — шко�
лу відповідальної жінки, яка отримає до�
ступ до всієї інформації про НАТО, про
переваги та недоліки членства, про інтег�
раційні процеси, щоб на референдумі, го�
лосуючи «за» чи «проти» НАТО, вона
зробила це абсолютно свідомо, поклавши
на терези майбутнього всі аргументи. 

Усвідомлюючи важливість просвіт�
ницької роботи, до реалізації цього про�
екту долучаються комісія з європейської
і євроатлантичної інтеграції Громадської
ради при ХОДА, Центр інформації і до�
кументації НАТО в Україні, Міжнарод�
ний фонд «Відродження», члени Гро�
мадської ліги Україна�НАТО, представ�
ництво Фонду  Сороса в Естонії. Актив�
ну участь в реалізації проекту бере
Харківська обласна державна адмі�
ністрація, зокрема головне управління
зовнішньоекономічних зв’язків і євро�
інтеграції. «Я»
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О ПЕРЕЛІКУ «НЕЗРУЧНИХ» ТЕМ, що є
актуальними, але в той же час
болісними для українського
суспільства, в повній мірі можна

віднести тему вибору моделі майбутньо�
го України. І підтвердження зовнішньо�
го вектору відноситься до цієї «гарячої»
тематики.

10 років тому Україна підписала
Хартію про особливе партнерство з Ор�
ганізацією Північно�Атлантичного Дого�
вору. Мета цього партнерства — вступ
України до клубу найбільш впливових
країн північно�атлантичного регіону,  до
заснованої цими країнами системи ко�
лективної безпеки. Здавалось би, все яс�
но.  Україна на державному рівні визнала
курс свого подальшого розвитку. Але.
Сьогодні, внаслідок невиконання дер�
жавної програми інформування,  ідея
вступу до НАТО не є популярною і
підтримується переважно інтелектуаль�
ною елітою України, яка все знає про пер�
спективи членства України в НАТО.

На думку редакційної колегії журналу,
питання євроатлантичної інтеграції Ук�
раїни входить до тієї сфери, в якій жінки
мають почуватися як риба у воді, аби
впливати на державну політику на фахо�
вому рівні.

Тому, коли я дізналася, що в Києві має
відбутися  міжнародний форум «Євроат�
лантичне майбутнє України», у мене ви�
никло дуже велике бажання потрапити
на нього, щоб «з перших рук» отримати
якомога більше інформації про ще одну
«незручну» тему для українського
суспільства, а потім передати її читачам
«Я»  та своєму оточенню. 

І я вдячна за можливість взяти участь
в цьому форумі Фонду «Демократичні
ініціативи» та особисто його директорові
п. І. Кучеріву. Який, до речі, першим, ще у
2003 р., подав індивідуальну заяву на
вступ до НАТО. 

Форум  відбувся 11–13 червня 2007 р.
за підтримки величезної  кількості інсти�
туцій найвищих рівнів: Посольства Ук�
раїни в США, Американської Ради з пи�
тань зовнішньої політики, Дому свободи,

Центру американо�українських відно�
син, Посольства Словацької республіки в
Україні, Фонду «Демократичні ініціати�
ви», Дипломатичної Академії України
при МЗС України, Міжнародного  Фон�
ду «Відродження», Фонду імені Конрада
Аденауера, Фундації польсько�ук�
раїнської співпраці ПАУСІ, інституту
Національного державознавства, Центру
інформації та документації НАТО, про�
грами «Відкритий світ», Атлантичної Ра�
ди Сполучених Штатів та Фундації «Ук�
раїна�США».

Кожна з них зробила свій внесок для
того, щоб широким загалом визначити й
обговорити місце України в сучасному

світі, оцінити відповідність курсу ук�
раїнської держави її національним інте�
ресам.

Серед питань, що були винесені на по�
рядок денний, були наступні:

оцінка прогресу України в досягненні
зовнішньо та внутрішньополітичних,
економічних стандартів, стандартів без�
пеки євроатлантичної спільноти;

Євроатлантичне майбутнє України з
західно� та північноєвропейської точок
зору, точки зору  країн Балтики, Чорно�
морського регіону та  Вишеградської
четвірки;

Євроатлантичне майбутнє України та
«російське питання»;

економічний вимір та вимір безпеки
переваг вступу України в НАТО.

В  роботі Форуму взяли участь посли
Литовської Республіки, Сполучених
Штатів Америки, Республіки Туреччина,

Словацької Республіки, Федеративної
Республіки Німеччина,  Королівства
Нідерланди, Посол України в США, дер�
жавні діячі, науковці, представники
Міністерства закордонних справ Ук�
раїни, Міністерства оборони України,
політологи, депутати від політичних
партій, представники міжнародних
фондів, преси та громадських ор�
ганізацій, державні та військові служ�
бовці. Серед учасників  було багато
жінок. Цікаво, що Харків на Форумі
представили саме жінки. В складі
харківської групи були Т. Трацевич, голо�
ва Ради Центру прав людини «Древо
життя», член  координаційної ради Гро�
мадської Ліги Україна�НАТО,  О. Мірошник,
керівниця Фонду місцевої демократії, 
Т. Глорі, президентка міжнародної  жіно�
чої організації «Мирослава».  

На жаль, формат журналу не дає мож�
ливості  передати всю інформацію, що
була отримана на цьому заході. 

Ось лише кілька цитат з виступів учас�
ників.
ОЛЕКСАНДР ДЕРГАЧОВ, провідний
науковий співробітник Інституту полі�
тичних та етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України:
«Питання вступу України до НАТО  ха�
рактеризує рівень сприйняття власної
державності.  НАТО є запорукою гео�
політичної свободи. Це доказав нам
досвід інших країн, які вже зробили свій
вибір. НАТО розробляє стандарти безпе�
ки. Ми маємо звільнитися від уперед�
жень щодо альянсу. Люди мають мати до�
стовірну інформацію». 
ЮРІЙ МІРОШНИЧЕНКО, народний
депутат  України,  представник Партії
регіонів: 
«Я є прихильником євроатлантичної
інтеграції України. Партія, що я пред�
ставляю, — Партія регіонів —  є послідо�
вним прихильником євроатлантичної
інтеграції України. Цей шлях дуже склад�
ний. Йдеться  насамперед про  підтримку
тих стандартів розвитку країни, на які
рівняється весь цивілізований світ, — ви�
соких соціально�економічних,  демокра�
тичних норм життя. У певної частини
населення України є упередження щодо
НАТО, пов'язані з історичним  минулим
країни, і Партія регіонів не може  не  зва�
жати на цю верству  людей. Але ті стан�
дарти, яких дотримується НАТО, — а це
і зміцнення демократичних інституцій, і
зміцнення повноважень судової гілки вла�
ди, і сприяння розвитку демократичних
свобод, громадянського суспільства та
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інше, — цілковито збігаються з політич�
ною програмою, яку провадить Партія
регіонів».
ГРИГОРІЙ ПЕРЕПЕЛИЦЯ, директор
Інституту зовнішньої політики Дипло�
матичної Академії при МЗС України:
«Неможливо отримати безпеку і нічого не
платити за це. Україна має взяти на себе
певні зобов’язання.

Говорячи про переваги вступу України в
НАТО, неможливо не сказати про не�
доліки цього вступу. Один з них такий: як�
що проти якоїсь країни альянсу буде аг�
ресія, то ця агресія  буде і проти України.
Це робить гіпотетично більшим ризик
для України.  Але північноатлантичний
альянс є   потужною силою і вірогідність
агресії проти нього дуже низька. Україна,
якщо стане членом НАТО, отримає
підтримку усього альянсу. Чи можна вва�
жати  це недоліком?»
СЕЛЕСТА УОЛЛАНДЕР, ад’юнкт�про�
фесор Джоржтаунського університету
(США):
«Коли Україна стане членом НАТО, вона

зможе  впливати  на американську
політику, роблячи її більш поміркованою.
НАТО — багатостороння інституція.
Рішення в ній приймаються шляхом до�
сягнення консенсусу. Якщо Україна хоче
впливати на те, аби США були більш
відповідальним гравцем на міжнародній
арені, вона має прагнути до євроатлан�
тичної спільноти».  
СЕРГІЙ МАРКОВ, директор Інституту
політичних наук в Москві, доктор
політичних наук, професор, політичний
консультант:
«НАТО не является противником России.
Это не организация, которая подбирает�
ся к границам России. Скорее это амери�
канская СНГ. Мы хотим, чтобы была по�
строена новая система безопасности, в
которой бы принимала участие Россия…

То, что происходит в Ираке и Афганис�
тане, скоро будет происходить в Украи�
не. После вступления в НАТО отношения
Эстонии, Литвы с Россией ухудшились. То
же ждет Украину. В чем состоит ошибка
нынешнего руководства Украины?  Ны�
нешний президент  усилил раскол между
западом и востоком. Проект Украина�
НАТО этот раскол увеличит еще больше.
Истинным отцом Украины станет тот
человек, который сможет объединить за�
пад и восток. Нейтралитет имеет хоро�
шие перспективы. Нужно создать новую
систему безопасности. Украина может
внести свой вклад в эту систему. Путь в
Евросоюз лежит через максимальную ин�

теграцию с соседями. Я призываю идти
по пути поиска консенсуса».
ЄВГЕН ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ, державний
експерт Відділу глобальної безпеки та
європейської інтеграції Національного
інституту проблем Міжнародної безпе�
ки і оборони України:
«На думку п. Маркова, після  вступу Ук�
раїни в НАТО її відношення з Росією
погіршаться. Але у президента Росії пре�
красні стосунки з Німеччиною, яка є чле�
ном НАТО. Не боїться Росія НАТО. Ос�
танні події демонструють, що Росію
очікують колосальні пертурбації та де�
популяційні процеси. Росія намагається
залучити до вирішення цієї проблеми
слов’янське населення, в першу чергу насе�
лення України. Вступ України в НАТО не
буде загрожувати безпеці Росії. Це не пи�
тання безпеки Російської федерації. Те, що
Україна вступає в НАТО, означає, що Ук�
раїна ніколи не повернеться до складу
Російської Федерації. Україна є донором
європейської безпеки. Через Україну про�
ходить  12 мільярдів кубометрів газу. Не�
можливо уявити, що відбудеться в тому
випадку, якщо на території України поч�
неться воєнний конфлікт. Європа повин�
на це розуміти і активніше втручатися в
просування України в Європу».
ЮРІЙ ГРЕБЕНЧУК, генеральний ди�
ректор Центру «Діаматік», президент
Академії Успіху:
«Отвечая г. Маркову на его слова: «Вот
оно, пушечное мясо для США», — можно
сказать, что, имея 500 млрд долларов во�
енного бюджета, США вряд ли нужда�
ются в солдатах.

Очень приятно, что один из ведущих
политологов России не смог добавить ни�
чего нового к уже давно известным мифам
о НАТО».
НАТАЛІЯ ПРОКОПОВИЧ, голова
Комітету з питань європейської інтег�
рації Верховної Ради України:
«Питання НАТО не має бути розмінною
монетою, якою можна було б спекулюва�
ти під час виборів».
МИХАЙЛО РАТУШНИЙ, Голова
Правління міжнародної громадської ор�
ганізації «Інститут національного дер�
жавознавства»:
«Наскільки Україна готова до інтег�
раційних процесів? Чи доцільно говорити
про інтеграційні процеси напередодні ви�
борів? Досвід наших близьких сусідів де�
монструє,  що напередодні виборів полі�
тичні партії різної спрямованості досяга�
ють домовленості  про те, що, незалежно
від результатів виборів, вони забезпечать

умови для євроатлантичної інтеграції
країни. Українська еліта не готова
відповідати європейським стандартам і
не висловлює чіткі позиції щодо євроат�
лантичної інтеграції.

Чи може бути Україна нейтральною?
Ні, не може. Україна є без’ядерною держа�
вою і вона  має визначити своє місце в си�
стемі міжнародної безпеки». 
БОГДАН СОКОЛОВСЬКИЙ, Радник
Секретаріату Президента України із зов�
нішньої політики:
«Відповідаючи п. Маркову, хочу сказати,
що  український народ є єдиним. Україна
давно вийшла з тієї ситуації, коли вона
шукає «отца і царя». У нас є демократич�
ний Президент. У нас є демократичний
спосіб обрання всіх гілок влади. Ми шу�
каємо нормальний, європейський спосіб
самореалізації української нації,  де  бу�
дуть почуватися  комфортно   і російська
і всі інші нації».

Під час перерви я підходила до учас�
ників і ставила їм запитання, що вони ду�
мають про майбутнє України? Чи мають
бути залучені українські жінки до обго�
ворення питань безпеки? Чи зміниться
ситуація в Україні, якщо саме жінки роз�
беруться в цих питаннях?
ВІРА НАНІВСЬКА, президент Націо�
нальної академії державного управ�
ління при Президентові України:
«Тут, на Форумі, немає жодної людини,
яка б сказала, що Україна не має бути в
НАТО».
НАТАЛІЯ СВІДЕРСЬКА, Громадська
Ліга Україна�НАТО:
«Однозначно, Україна має бути в НАТО.
НАТО — це організація, що реформується.
І рано чи пізно Україна має бути її членом».
ВІКТОР СТУС, журналіст «Кримської
газети»: 
«Якщо жінки  розберуться в питаннях
НАТО,  зрозуміють,  якими будуть вигоди
для них самих, для їх сімей, для благопо�
луччя країни від  її вступу  в альянс, вони
зможуть змінити ситуацію на краще.
Вони зможуть впливати і на своїх чо�
ловіків, і на громадських діячів, і на
керівників держави. 

Треба більше залучати жінок, більше
писати саме для них. Жінок треба інфор�
мувати, їм треба роз’яснювати, яку ко�
ристь, які  вигоди вони отримають від
вступу України в північноатлантичну
спільноту. Без роз’яснювання, без
спеціальних програм для жінок ситуацію
змінити важко».  «Я»

ТЕТЯНА ІСАЄВА



роки альфа�родителей 
Большинство миллионерш (78%
от общего числа) вышли из бла�

гополучных семей, в которых царила
атмосфера любви и гармонии. Иссле�
дователь назвал эту группу альфа�жен�
щинами. Интересно, что, хотя боль�
шинство родителей альфа�миллио�
нерш не были ни зажиточными, ни ус�
пешными, их дочери по сей день отно�
сятся к ним с величайшим уважением
и берут с них пример во всем. Так,
большинство альфа�миллионерш гово�
рят, что именно у родителей они на�
учились любви к жизни и благодарнос�
ти за ее чудеса. Не менее важный урок,
полученный ими в семье, — это уваже�
ние к другим людям, понимание их
нужд и умение с ними ладить. 

Родители альфа�женщин поощряли
инициативность своих дочерей и на�
учили их не бояться быть не такими,
как все, открыто проявлять свои осо�
бенные, уникальные качества. Они
поддерживали стремление дочерей к

независимости, прежде всего финансо�
вой: за единичными исключениями,
все будущие миллионерши заработали
свои первые деньги, еще учась в школе.
У родителей альфа�миллионерш все�
гда находилось время слушать своих
детей и вникать в их проблемы. Дочери
переняли это весьма ценное качество:
они тоже умеют слушать своих работ�
ников, клиентов, поставщиков, прояв�
ляя искреннюю заинтересованность в
них самих и их нуждах, что, очевидно,
идет на пользу бизнесу.

Еще одно общее свойство семей, из
которых вышли альфа�миллионерши:
даже при самом скромном достатке
они умели сводить концы с концами и
вели хорошо организованную, сбалан�
сированную жизнь. Интересно, что по�
вышенной экономностью, порой пере�
ходящей в прижимистость, отлича�
лись, как правило, отцы. Со стороны
матерей наблюдалась повышенная со�
циальная активность и вера в то, что их
дочери смогут достичь в жизни боль�
ше, чем они. 

Бета�женщины: жизнь как преодоление
Оставшиеся 22% миллионерш, объеди�
ненных автором в группу бета�женщин,
выросли в не слишком счастливых се�
мьях. И если все альфа�семьи в глав�
ных характеристиках были очень похо�
жи друг на друга, то, как заметил еще
автор «Анны Карениной», каждая бета�
семья была неблагополучна по�своему.

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. 

ПРОЕКТ «ЗА РІВНІ ПРАВА 

ТА МОЖЛИВОСТІ!»

Мета:

залучення жінок до суспільно/

політичних процесів через сприяння

встановленню рівних прав та

можливостей для обох статей, а також

контроль за виконанням існуючих

правових норм

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «КОЛО»

м. Кіровоград 

вул. Леніна 64/53, оф. 107а

тел.: 8(0522) 24/99/11

frikirovograd@rambler.ru

СВЕТЛАНА СЕНЕНКО
журналистка (Нью/Джерси).

Светлана родом из Харькова.

В настоящее время живет и работает 

в  Америке. Пишет для еженедельника

«Зеркало недели» и других украинских

газет.

Редакционная коллегия «Я» благодарит

Светлану Сененко за возможность

публиковать на страницах журнала ее

статьи.

У

Миллионерша и семья:  
благодаря 

или вопреки?
ПРОЕКТ «РІВНІ ПРАВА 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЖІНОК 

ТА ЧОЛОВІКІВ ВОЛИНСЬКОЇ

ОБЛАСТІ» 

Мета:

створення  ґендерної громадської

ради для вирішення місцевих

ґендерних проблем та сприяння

впровадженню ґендерної рівності 

у регіоні. Написання і видання

«Ґендерного портрету Волинської

області». Проведення семінарів для

представників місцевої влади та ЗМІ.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА

ОРГАНІЗАЦІЯ «ҐЕНДЕРНИЙ

ЦЕНТР»

тел/факс: 8(03322) 4/09/61

yarosh_lutsk@inbox.ru 
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Спектр неудачных родителей оказался
весьма широк: от холодных и равно�
душных до крикливых и скорых на фи�
зическую расправу. Всех их объединя�
ло главное: они не слишком уважали
своих детей, мало заботились о свобод�
ном 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�женщин
отмечали, что их родители имели тягу
к жизни не по средствам, и у многих из
них были проблемы с выпивкой.

Как бета�миллионершам удалось
преодолеть тяжелое наследие несчаст�
ного детства, поверить в себя и достичь
успеха? Одни говорят, что с ранних
лет много и упорно работали, другим
повезло встретить хорошего наставни�
ка, который помог им проявить свои
способности и развить уверенность в
себе, третьих спасла сильная религиоз�
ная вера... Всех их объединяет повы�
шенный уровень упорства, цепкости и
живучести. Как образно выразился ав�
тор исследования, они родились с ме�
таллическим стержнем внутри. 

Интересно, что оценивая качества,
которые помогли им в жизни, и альфа�,
и бета�миллионерши ставят на первое
место внутреннюю стойкость, хорошее
образование и веру в себя. Для жен�
щин из бета�группы следующими по
важности условиями успеха являются
наличие мудрого советчика и личная
этика, а для альфа�женщин — взаимо�
помощь и экономность. При этом поч�
ти никто из них не имеет привычки ог�
лядываться назад и думать о том, как
могла бы сложиться их жизнь, если бы
им повезло больше с родителями, шко�
лой, друзьями, материальным состоя�
нием семьи, местом жительства и т.д. 

Маргинальный Боб, или брачная
ловушка для бета�женщин
Как показывает статистика, многие бе�
та�женщины крайне неудачно выходят
замуж, по крайней мере, в первом бра�
ке. Причины их ошибочного выбора
связаны с тем, что они слишком заня�
ты учебой и работой, им некогда вести
активную социальную жизнь, а значит
приобретать навыки в понимании лю�
дей. Да и внутренние ориентиры по по�
иску партнера, обычно складывающи�
еся в детстве, прежде всего, на примере
собственного отца, по понятным при�
чинам у них работают плохо. 

Чаще всего бета�женщина выходит за�
муж за так называемого маргинально�
го Боба. В терминологии Стэнли это
тип мужчины, который стремится экс�
плуатировать свою жену, доминиро�
вать над ней и вместе с тем не уважает
и не ценит ее. В каком�то смысле бета�
женщины и маргинальный Боб созда�
ны друг для друга. Если бета�женщина
не уверена в себе, имеет низкую само�
оценку, привыкла много работать и
проявлять самоотверженность, то мар�
гинальный Боб слишком уверен в соб�
ственной непогрешимости, неотрази�
мости и правоте, не гнушается жить за
чужой счет и убежден, что жена долж�
на брать на себя львиную долю работы
по ведению домашнего хозяйства, вос�
питанию детей и обеспечению семей�
ного бюджета, распоряжаться кото�
рым, по его убеждению, должен имен�
но он, исходя прежде всего из собст�
венных нужд и желаний.

Маргинальный Боб может быть са�
мим мистером�очарование, особенно в
начальный период отношений. Кроме
того, он большой дока в искусстве ма�
нипуляции — иные бета�женщины жи�
вут с таким мужем долгие годы. Мар�
гинальный Боб склонен часто менять
работу, с затяжными периодами поис�
ка таковой, ведь, как правило, его не�
сравненные качества недооценивают�
ся на внешнем фронте. Кстати, одна из
его любимых «песен», обращенных к
партнерше, звучит именно так: «Толь�
ко ты одна меня понимаешь...» В прин�
ципе, из таких людей могут получить�
ся отличные торговцы, пиарщики и из�
готовители рекламы. Впрочем, они
редко стараются проявить себя на про�
фессиональном поприще. Да и зачем?
Маргинальный Боб знает, что рано
или поздно ему встретится очередная
бета�женщина, которая возьмет на се�
бя заботу о нем...

...Так получилось, что я не знакома
лично ни с одной миллионершей — 
ни американской, ни украинской (не
уверена даже, что в Украине их уже
столько, чтобы можно было делать ста�
тистические обобщения). Тем не ме�
нее, когда я читала книгу Стэнли, мне
казалось, что я узнаю типажи и альфа�
, и бета�женщин, не говоря уже о мар�
гинальном Бобе, среди своих друзей и
знакомых по обе стороны океана. 
А вы?.. «Я»

СВЕТЛАНА СЕНЕНКО

ПРОЕКТ «ВІЛ СЛАВУТИЦЬКОЇ

ЖІНОЧОЇ ЛІГИ ДО ГРОМАДИ

ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ» 

Мета:

створення громадського

об`єднання, яке згуртує навколо

ідеї ґендерної рівності жіночі

неурядові організації,

представників міської ради та

міськвиконкому, небайдужих

славутчанок.

СЛАВУЦЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ

ГРОМАДИ»

Голова правління

Віктор Одиниця

Заступник голови правління

Юрій Акименко

Контакти

Київська обл., м. Славутич, вул.

Курчатова, 17 

тел/факс: 8(04479) 3/00/38

yura_akimenko@mail.ru

ПРОЕКТ «УЧАСТЬ ЖІНОК 

У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ЯК ШЛЯХ ДО ҐЕНДЕРНОЇ

ПАРИТЕТНОСТІ»

Мета:

сприяння досягненню паритетного

становища чоловіків та жінок

Вінницької області, при якому

жінки матимуть рівні можливості  

із чоловіками брати активну участь

у соціально /економічному 

та громадському житті  регіону 

та впливати на прийняття ґендерно/

збалансованих рішень. 

ОБ’ЄДНАННЯ ОБЛАСНИХ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО»

м. Вінниця

вул. Соборна 29/305 

тел./факс: 8(0432) 69/01/35, 55/44/74 

anton01@inbox.vn.ua



КРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧІЙ ФОНД  за�
прошує приєднатись до акції
„Жінки підтримують жінок”, що

проводиться на честь 20�ої річниці з
дня заснування Глобального фонду
для жінок. Метою Акції є пропагуван�
ня ідеї взаємодії, взаємопідтримки,
солідарності між жіночими ор�
ганізаціями на захист прав та інтересів
жінок.

Український жіночий фонд закликає
жіночі та інші організації, що займа�
ються жіночими та ґендерними питан�

нями, провести інформаційно�фанд�
рейзингові кампанії зі збору коштів,
які будуть об’єднані з коштами Гло�
бального фонду для жінок, задля
підтримки українських жіночих гро�
мадських організацій та їх проектів.

Збір коштів проводиться на тери�
торії України з січня по грудень 2007 р.

Список донорів Акції та більш детальну

інформацію можна отримати на сайті Ук/

раїнського Жіночого Фонду

www.uwf.kiev.ua

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧІЙ ФОНД —
міжнародна благодійна організація, яка

надає фінансову, інформаційну та кон/

сультативну підтримку громадським ор/

ганізаціям, передусім — жіночим, з Ук/

раїни, Молдови та Білорусі. 

Пріоритети ґрантової програми УЖФ

визначаються за результатами загально/

національних опитувань.

Окремим напрямом ґрантової програми

є програма «Гранти, що об’єднують». УЖФ

надає можливість представницям жіночих

організацій України брати участь у міжна/

родних заходах і подіях з жіночої та ґен/

дерної тематики, представляти інтереси

жінок України на міжнародному рівні, роз/

вивати та зміцнювати українські НУО, що

займаються жіночими та ґендерними пи/

таннями, через їхню співпрацю із за/

рубіжними жіночими організаціями.

Інформаційна програма є одним із клю/

чових напрямів діяльності УЖФ. У рамках

цієї програми Український жіночий фонд:

допомагає жіночим організаціям в

обміні інформацією і досвідом, сприяє у

налагодженні співпраці між ними для

вирішення спільних проблем;

проводить освітні, інформаційні і

просвітницькі кампанії з жіночих і ґендер/

них питань.

УЖФ підтримує діяльність  регіональних

інформаційних центрів для жінок і жіно/

чих організацій, а також збирає і поширює

інформацію про жіночі організації та ті,

що займаються жіночими і ґендерними

проблемами через Український жіночий

портал.

УЖФ представляє Україну у міжнарод/

них проектах Мережевої жіночої програми

Інституту Відкритого Суспільства.

Важливу увагу  УЖФ приділяє розвитку

та зміцненню молодого жіночого руху в

Україні. У 2006 р. УЖФ разом з парт/

нерськими організаціями розпочав кам/

панію «Перший крок до успіху».  Це дов/

гострокова кампанія, яка сприяє підви/

щенню активної життєвої позиції дівчат /

майбутніх лідерок, залученню їх до актив/

ної участі у житті своїх громад та України

в цілому. 

Жінки 

ПРОЕКТ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ

ҐЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

В УКРАЇНІ»

Мета:

налагодження міжсекторального

партнерства та інтегрування

ґендерно чутливої практики 

у роботу органів виконавчої влади

Івано/Франківської та Сумської

областей шляхом  внесення змін 

до місцевих нормативно/правових

актів у відповідності до потреб

жінок і чоловіків.

УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧІЙ ФОНД

04050 Київ

вул. Артема 79, оф. 38

тел: 8(044) 568/ 53/89 

факс:  8(044) 484/62/05

uwf@uwf.kiev.ua

У

підтримують 
жінок
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ряд
Відділ Держдепартаменту США
з Міжнародних Питань Жіноцтва

(www.state.gov/g/wi), який розпочав
свою роботу у 1994 р., був створений
задля впровадження ґендерного на�
прямку у політику уряду за кордоном.
Фінансування цієї структури недо�
статнє, але Відділ допомагає скоорди�
нувати заходи у Держдепартаменті та
нещодавно запровадив щорічну наго�
роду, яка присуджується жінкам�лідер�
кам, що можуть представляти будь�яку
країну світу. Відділ має програмні кош�
ти, за рахунок яких надаються гранти в
Іраці та Афганістані. Структура також
співпрацює з іншими урядовими уста�
новами у напрямку вирішення ґендер�
них питань. Багато жінок з усього світу
звертаються  до Відділу зі своїми про�
ектами, сподіваннями та турботами.
Відділ допомагає таким жінкам нала�
годити контакти з відповідними НГО
та представниками уряду, що могли б
надати допомогу у вирішенні цих пи�
тань.

Дослідницькі організації
Багато громадських організацій у Ва�
шингтоні, які спеціалізуються на ґен�
дерних питаннях, займаються кіль�
кісним та якісним аналізом  різних
проблем жіноцтва. 
Міжнародний Центр Жіночих
Досліджень ( www.icrw.org) є однією з
організацій, що проводить досліджен�
ня з проблем домашнього насильства,
дискримінації немовлят жіночої статі
(в сім’ях перевага надається немовля�
там�хлопчикам, які є більш «бажани�
ми»), жіночого обрізання, абортів,
ВІЛ/СНІД та стигматизації жінок. Ці
програми реалізуються головним чи�
ном в Азії та Африці. З метою просвіти
громадськості та представників влади

Фонд організує наступні заходи: 
щомісячні дискусії,  під час яких обго�

ворюються поточні проекти та заслухову�
ються звіти про роботу, що зроблено; 

круглі столи за участі громадськості
та осіб рівня прийняття рішень;

допомога спеціалістів з лобіювання
та розробки проектів законодавчих
актів та спілкування з Конгресом з
приводу ґендерних досліджень; 

регулярну розсилку інформації та
оприлюднення звітів електронною по�
штою та через мережу Інтернет; 

щорічний збір коштів, до участі в яко�
му зазвичай запрошуються відомі люди.
Міжнародний Центр Жіночих Дослід�
жень також тісно співпрацює з іншими
громадськими організаціями, пред�
ставниками уряду та вищими навчаль�
ними закладами та бере участь у роботі
спеціальних експертних робочих груп,
які займаються, наприклад, проблема�
ми домашнього насильства. Такі групи
регулярно зустрічаються, щоб обгово�
рити напрямки роботи, скоординувати
зусилля у сфері надання послуг/кон�
сультацій жінкам, що потребують до�
помоги, та покращити рівень таких по�
слуг у даній сфері інтересів.

Організації, що займаються
відстоюванням  інтересів («адвокасі»)
Група «Глобальне Партнерство Живих
Голосів» — організація з питань захисту
прав людини та протидії торгівлі людьми
(www.vitalvoices.org). Директорка  —
Венчі Ю Перкінс.

«Глобальне Партнерство Живих Го�
лосів» співпрацює з урядом США, багать�
ма міжнародними організаціями (напри�
клад, ООН) та представниками бізнес�
структур у напрямку фінансування про�
ектів та закордонних конференцій. Ор�
ганізація також має партнерські стосунки
з іншими громадськими організаціями

США. Вона організує конференції,
зустрічі, круглі столи. Ці організації
співпрацюють головним чином з посадов�
цями та представниками бізнесу високого
рівня у напрямку підвищення рівня
обізнаності щодо проблем жіноцтва.

Вони також тісно співпрацюють з про�
грамою «Відкритий світ» і регулярно
формують делегації, що складаються з
представників бізнесу та жінок�представ�
ниць неурядових громадських органі�
зацій, з якими «Глобальне Партнерство
Живих Голосів» працює у Вашингтоні.
Великим досягненням організації можна
вважати мережу співпраці жінок�лідерок,
членами якої є жінки, з якими організація
працювала.

Мета цієї мережі – бути міжнародним
форумом жінок, які хочуть налагодити
співпрацю, поділитися ідеями та
історіями найбільш вдалих та успішних
проектів.

Діяльність «Глобального Партнерства
Живих Голосів» досить широко висвіт�
люється в засобах масової інформації за�
вдяки тому, що організація співпрацює з
дуже відомими людьми, представниками
уряду та популярними митцями. Ор�
ганізація регулярно влаштовує перегляди
фільмів, що висвітлюють проблеми
жіноцтва, наприклад, «Lilia 4�Ever»
(«Лілія назавжди»), «Вода». 

«Глобальне Партнерство Живих Го�
лосів» також організує щорічний збір
коштів. На цьому заході найбільш ак�
тивні жінки�лідерки з усього світу, які
займаються проблемами жіноцтва, отри�
мують нагороди від організації.
«Глобальне Партнерство Живих Голосів»
підтримує тісні стосунки з деякими жур�
налістами та заохочує їх писати статті на
ґендерну тематику – такі матеріали за�
звичай дають неабиякі результати. «Я»

ДЖЕСІКА ФОРЕСТ

ДЖЕСІКА ФОРЕСТ,
дослідниця Ради Міжнародних

Наукових Досліджень 

та Обмінів (IREX)

організації 
Про ґендерні

У

США
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Інформаційно%просвітницьке 
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/

Центрально%Азиатская 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
женщин%лидеров на процессы
общественного развития
http://zhlp.tomsk.ru/content.php?id=20

Щомісячна Інтернет%газета 
«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/

Информационно%образовательный
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/

Інформаційні ресурси з ґендерних питань

ЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ 

ОН/ЛАЙН ЖУРНАЛ «КАВКАЗИЯ»

(www.gmc.ge) приглашает к со�
трудничеству украинских журналистов.

Журнал выходит на русском, англий�
ском, украинском языках. В нем плодо�
творно сотрудничают журналисты более
чем из 20 стран мира.
Требования к подаваемым материалам
Сроки: материалы принимаются до 5
числа каждого текущего месяца.
Объем: не более 2 страниц.
Содержание: материал должен строить�
ся на конкретном национальном сюжете —
житейском, политическом, криминаль�
ном  или др.
Язык: русский.

Редакция  приветствует профессио�
нальный язык, но охотно прощает его не�
совершенство за смелость, оригиналь�
ность, провокативность и высокую ген�
дерную чувствительность.
Оформление статьи: автор, страна, руб�
рика, заголовок, подзаголовок. 

Фотоиллюстрации: приветствуются
оригинальные, отвечающие тексту фо�
то, авторские, неформальные, остроум�
ные, желательно жанровые (то есть –
не политические, не семинарские и не
скучные портреты). 
Оплата: печатаются и оплачиваются
только эксклюзивные материалы, на�
писанные для журнала «К@вкАзия»,  и
только его постоянным авторам. 

Тематический план на 2007 г.:
июль «Гендер: теория и активизм»;
август «Родительство и гендер»;
сентябрь «Колониальность и гендер» 
(столицы и провинции);
октябрь «Преступность и гендер»; 
ноябрь «Гендер и классы»;
декабрь «Гендер и мода».

С уважением и солидарностью,

ГАЛИНА ПЕТРИАШВИЛИ

президент GMC и главный редактор жур/

нала «К@вкАзия»

К украинским журналистам

М
является партнером междуна�
родного журнала «К@вкАзия»

и берет на себя роль посредника между ав�
торами и журналом «К@вкАзия».

Статьи,  материалы и все вопросы, свя�
занные с публикацией в журнале «К@вкА�
зия»,  посылать по адресу t_isaeva@ukr.net
с пометкой «Для журнала «К@вкАзия».

Решение о публикации в журнале
«К@вкАзия»  принимается редактором
журнала Галиной Петриашвили.

В «Я» будет регулярно размещаться ин�
формация о материалах украинских жур�
налистов, принятых к публикации в
««К@вкАзия»,  и их аннотации. После вы�
хода в журнале «К@вкАзия» со ссылкой на
первоисточник статья может быть опубли�
кована в журнале «Я» (с согласия автора). 

Публикация в журнале «К@вкАзия»
даст вам возможность стать членом между�
народного журналистского сообщества и
откроет новые перспективы для междуна�
родного сотрудничества.                                     

«Я»

От редакции информационно%
просветительского издания «Я»

«Я»

ІТНІЙ СПЕКОТНИЙ ДЕНЬ. Ти�
хо мріє маленький ставок,
ніде не шелесне. На листку

латаття сидить лінива жаба й
уважно стежить за довгоногою
комахою, що безтурботно ковзає
по воді. Якби вона захотіла по�
ласувати комашкою, то це
навіть не коштувало б їй вели�
ких зусиль. Трохи віддалік
якийсь джмелик пристрасним
поглядом прикипів до прекрас�
ної мушки. Але йому не виста�
чає мужності висловити своє
кохання, тож він задоволь�
няється там, що тихо милується
нею здаля.

А на березі, коло самісінької
води, гине від спраги маленька
непоказна квіточка. Її корінці
аж надриваються від зусиль, але
дотягнутися до води, хоч як во�
на близько, — неспромога…

Онде потопає комарик. Він
впав в воду через власну нео�
бачність. Крильця намокли й
обважніли, тому він ніяк не мо�
же злетіти в повітря. Вода вже
починає його поглинати.

Дика слива схилила над став�
ком своє віття. На кінчику най�

довшої гілки, що сягає майже се�
редини ставка, самотньо висить
зморщена і потемніла перестигла
сливка. Раптом вона відри�
вається від гілки і падає у воду.
Серед монотонного гудіння мух
чується чудернацький легковаж�
ний звук: «плюск»! З того місця,
де урочисто й гідно впала ма�
ленька сливка, по воді пішли ко�
ла — за першим одразу ж друге,
третє, четверте… вони  ширяться,
немов розквітаючий цвіт.

Хвилькою віднесло довгоногу
комашку, яку жаба збиралася
злизати своїм спритним язиком.
Джміль від поштовху хвилі не�
нароком упав на прекрасну
мушку. Навзаєм вибачаючись,
вони навіки закохалися одне в
одного.

Перша хвиля, дійшовши до бе�
рега, оживила маленьку квіточку.

А ще вона піднесла вгору пото�
паючого комарика. Йому вдало�
ся вчепитися за травинку, що
росла на березі, похилившись
над водою. Комарик висушив
крильця на цій травині і полетів.

Як багато доль змінили майже
непомітні кола на воді!

В громадських організаціях України накопичено чималий досвід у вирішенні
ґендерних проблем: проводяться тренінги і семінари, круглі столи і
конференції, випускаються методичні посібники, використовуються
інноваційні методики. В кожному регіоні є надбання, якими можна не лише
тільки пишатися: вони заслуговують того, щоб про них дізналися інші і мали
можливість використовувати їх у своїй роботі.

"Я" пропонує  свої шпальта для розповіді про кращі практики та досвід.
Розкажіть колегам, що саме і як ви робите, яким чином налагоджуєте
міжсекторальне партнерство у вирішенні ґендерних проблем, як привертаєте
увагу ЗМІ, що виходить краще, а що ні. 

Ваш досвід допоможе іншим! 
Ваша розповідь може бути зовсім невеличкою і не обов'язково

«художньою»… Пам'ятайте, що навіть маленька краплинка має свою вагу 
і саме вона може стати причиною нових кіл на воді…

“Я”

Л
Кола на воді

Бруно Ферреро
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