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Розвиток міжнародної мережі НУО «Міжнародна Ґендерна
стратегічна платформа»
Проведено міжнародну зустріч ґендерних експертів з таких країн Грузія, Киргизстан,
Таджикистан, Молдова, Вірменія, Казахстан (за підтримки програми “СХІД-СХІД:
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”) 10-13 квітня 2013 року, 30 листопада – 1 грудня 2013

Визначено пріоритети, які назвали «ґендерні загрози в регіоні». Це ті спільні тенденції, на
які необхідно звернути особливу увагу. Серед них можна назвати, насамперед, зростання
дискримінаційних практик в країнах нашого регіону, зростання сексизму, антиґендерних
рухів, які або не розуміють самого поняття, або свідомо хибно його тлумачать.
Розроблено план спільних дії для подолання негативних явищ у ґендерній політиці.
Реалізація проекту допомогла здійснити обмін досвідом та створила платформу для
консолідації зусиль організацій регіону, що призведе до синергетичного ефективну в
діяльності організацій.
Розроблено чіткі організаційні положення щодо діяльності платформи: працюватиме
горизонтальна структура, яка не матиме єдиного ієрархічного центру. Працюватиме
система координаторів – за певними напрямками роботи. Обговорено стратегії залучення
коштів для реалізації запланованих ініціатив у плані на 2014 рр.
Сьогодні вже є два координатори – це координатор із внутрішніх комунікацій, вона з
Таджикистану, та координатор з медійного забезпечення із Грузії.
Обговорено підготовку проекту по створенню певного профілю регіону.
Створено секретаріат мережі на півроку до червня 2014 року питаннями адміністрування
буде опікуватись Інформаційно-консультативний жіночий центр (Україна).
Здійснено SWOT аналіз залучення чоловіків до ґендерного руху. Обговорено стратегію
залучення чоловіків до ґендерного руху.
В результаті роботи, було проведено якісну ґендерну експертизу сучасного стану реалізацій
ґендерної політики в регіоні та учасники та учасниці визначили, зокрема, такі загрози
регіону у сфері ґендерної рівності:
- Вікові обмеження при працевлаштуванні для жінок і чоловіків;
- Обмеження можливостей професійного розвитку у жінок;
- Виникнення нових видів дискримінації внаслідок непродуманої пенсійної реформи;
- Неефективність державної сімейної політики;
- Стигматизація матерів раннього віку;
- Неефективність і бездіяльність національних механізмів утвердження ґендерної
рівності;
- Відсутність ресурсів для реалізації ґендерної політики;
- Відсутність системи навчання у сфері ґендерної рівності, зокрема у державних
службовців;
- Відсутність розуміння або викривлення поняття позитивних дій;
- Повна відсутність планів запровадженння тимчасових спеціальних заходів;
- Пропаганда стереотипів через ЗМІ;
- Підміна стереотипів традиціями;
- Активізація антиґендерних рухів;

-

Ізольованість сільського населення від соціальних та політичних процесів;
Маніпуляція сімейними цінностями;
Відсутність контролю за дотриманням прав у шлюбі;
Низьке представництво жінок на рівні прийняття рішень;
Непропорційна участь жінок у формуванні та реалізації державної політики;
Низька участь жінок в дипломатичних місіях та міжнародних делегаціях;
Ґендерна сегрегація освіти;
Наступ релігійного фундаменталізму;
Маніпуляція традиціями;
Обмежений доступ сільських жінок до медичних закладів
Неефективна система виплати допомоги на дитину і складність в її отриманні;
Відсутність соціальних гарантій в тіньовому секторі економіки;
Відсутність або недоступність об’єктів інфраструктури;
Пізня діагностика захворювань;
Відсутність ґендерної грамотності у суддів;
Загострення дискримінації в постконфліктних країнах;
Відсутність дієвих і ефективних механізмів захисту від сексуальних домагань та
насильства, ґендерної дискримінації;
та ін.

Українська Ґендерна Стратегічна Платформа
ІКЖЦ продовжив брати участь у діяльності Ґендерної Стратегічної Платформи з метою розвитку
дискусії щодо ґендерних питань в політичному та суспільному житті України.
В рамках діяльності Платформи було розроблено список ґендерних загроз в Україні 2013 р.
Близько 20 ґендерних експертів з різних неурядових організацій на добровільній основі зробили
свій внесок на розвиток такої ініціативи.
За підтримки Українського жіночого фонду в рамках діяльності Ґендерної стратегічної

платформи було здійснено підготовку видань з метою підвищення розуміння важливості
гармонійного виховання та освіти дітей на засадах рівності, толерантності в родині та

школі «Поговоримо про майбутнє», та видання «Топ-10 ґендерної політики» для
державних службовців. Брошури розроблені громадськими організаціями Міжнародний
правозахисний центр Ла Страда Україна та Інформаційно-консультативний жіночий центр
з метою консолідації зусиль жіночих громадських об’єднань з підвищення рівня ґендерної
культури та чутливості в українському суспільстві.
Для молоді

Для батьків та педагогів

Для політиків

https://docs.google.com/file/d/0B
4cYtv-N_ELenEwSHBCTTIwb2s/edit?usp=s
haring

https://docs.google.com/file/d/0B
4cYtv-N_ELb1h1RDdLNzhPX3M/edit

https://docs.google.com/file/d/0B
4cYtv-N_ELdXpFeTZSWmhablE/edit?usp=s
haring

«Ідея створення видань «Поговоримо про майбутнє» належить експертам-членам
Гендерної стратегічної платформи, неформального об’єднання жіночих громадських
організацій і незалежних експертів, котре фахово оцінює сучасні загрози ґендерної
дискримінації, порушення прав жінок, інших явищ, пов’язаних з існуванням ґендерної
нерівності, - розповіла голова Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена
Суслова. – Одне видання – це довірча розмова з молоддю про перспективи, які відкриває
рівність прав та можливостей, друге - поради педагогам та батькам з тої ж теми із
запропонованими завданнями для роботи з учнями». Брошури підготовані на базі
навчальної методики Уповноважувальна освіта, яка базується на впровадженні у систему
освіти нових методик викладання та нових освітніх напрямків у школі, зокрема ґендерної
сенситивності та комунікаційних технологій.
4 вересня відбулася презентація дискусія видань спільно з Комітетом Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин та
Міністерством соціальної політики і стала можливою завдяки фінансовій підтримці
Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».

Розширення прав і можливостей сільських жінок, як
інструмент до зменшення дискримінації за ознакою статі
У 2013 році ІКЖЦ за підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ
Королівства Нідерландів продовжив реалізовувати проект з посилення спроможності

сільських жінок лідерок, для 60 сільських жінок лідерок з Південного та Східного
регіонів України було проведено 3-денні тренінги за наступними темами:
Тренінг з розвитку навичок підприємництва з метою отримання сільськими
жінками знань про органічне виробництво, механізми кооперації та ін.
Тренінг з аудиту безпеки з метою врахування власного досвіду жінок та їхнього бачення
перспектив розвитку політики на рівні села з метою усунення дискомфорту і
незручностей життя в сільських районах, а також поліпшення якості життя з
врахуванням прав жінок та їхніх інтересів.
Тренінг з попередження насильства з метою заохочення та захисту реалізації
сільськими жінками та дівчатками прав людини та основних свобод і створення
умов, які дозволять захистити їхні права в разі порушення, зокрема від домашнього
насильства, сексуального насильства та інших форми ґендерного насильства.
Тренінг з участі в процесі прийняття рішень з метою розширення політичної
участі, прав і можливостей сільських жінок та підтримки їх повного і рівноправної
участі в прийнятті рішень на місцевому та національному рівнях, у тому числі за
допомогою запровадження позитивних дій, за необхідності, і підтримки жіночих
організацій, організацій громадянського суспільства, що відстоюють права
сільських жінок.
Було проведено круглий стіл на тему: «Стан забезпечення прав та можливостей
сільських жінок в Україні», який відбувся 17 вересня. Організатори заходу: Комітет
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин, підкомітет з питань ґендерної рівності та ГО «Інформаційно-консультативний
жіночий центр». Під час круглого столу обговорили проблеми із якими стикаються
сільські жінки, державну політику щодо забезпечення відповідних прав та можливостей,
рекомендації міжнародних організацій та міжнародний європейський досвід з цієї
проблематики тощо.
Для працівників Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерства соціальної політики та праці, Комітету ВР з питань агарної політики було
проведено тренінг з питань ґендерно-чутливої політики в сільськогосподарській сфері.
Одним із результатів реалізації проекту стала співпраця із Міністерства
соціальної політики та праці і внесення до Проекту Державної
програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року
розділу щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських
навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження
підприємницької діяльності з особливою увагою до жінок із сільської місцевості.
Також для учасниць тренінгів та інших зацікавлених осіб було підготовлено
низку видань, зокрема, про аналіз ситуації щодо забезпечення виконання прав сільських
жінок, про протидію ґендерному насильству, про розвиток лідерських якостей, про
підприємництво на селі та про про підготоку місцевих та національних програм розвитку
із
врахуванням ґендерного
компоненту. Видання
доступні
за
посиланням:
http://empedu.org.ua/pubilkaciyi/2013

Учасниці тренінгу з Одеського,
Миколаївського та Херсонського
регіонів. М.Одеса, 15 – 17 січня

Учасниці тренінгу в м.Одеса
працюють над визначенням сильних
та слабких сторін жінок які
займаються підприємництвом у
сільській місцевості, 16 січня 2013

Навчальна поїздка до м.Райгорок,
Донецька обл.., вивчити досвід
діяльності сільськогосподарських
кооперативів і розвитку соціальної
інфраструктури села, 10 лютого

Учасниці тренінгу у м.Краматорськ,
Донецька обл., беруть участь у
тренінгових
вправах з доступ
громадян до процесу прийняття
рішень, 8-10 лютого 2013

Виконання модулю «Уникнення
порушення прав жінок» (коло
насильства).
Тренінг
у
м.
Краматорськ 8-10 лютого, 2013

Презентація результатів реалізації
мікрогрантів, Київ, 31 травня 2013

Семінар для представників органів
влади, 3 лютого 2013

Круглий стіл на тему: «Стан
забезпечення прав та можливостей
сільських жінок в Україні», 17
вересня.
Організатори
заходу:
Комітет Верховної Ради України з
питань прав людини, національних
меншин
і
міжнаціональних
відносин, підкомітет з питань
ґендерної
рівності
та
ГО
«Інформаційно-консультативний
жіночий центр».

Тренінг з використання соціальних
медіа для сільських жінок, 18
вересня 2013

ґендерний моніторинг законодавчої діяльності
Інформаційно-консультативний жіночий центр з 2 сесії Верховної Ради
7 скликання (лютий 2013) почав ґендерний моніторинг законодавчої діяльності. У зв’язку
з відсутністю фінансування, ми змогли охопити лише невеличку частину всіх аспектів
законодавчої діяльності, хоча ця «невеличка» частина за минулу сесію складає близько 40
сторінок з переліком законопроектів.

Поки ми зосередилися лише на аналізі текстів зареєстрованих
законопроектів з виділенням тих, які мають чи можуть мати ґендерний компонент, і тих,
які мають або можуть мати ґендерний вплив.
Так, з майже 1400 законопроектів, зареєстрованих за 2 сесію, близько
120 мали ґендерний вплив і лише близько 10 – ґендерний компонент.
З початком 3 сесії ми врахували свої власні недоліки і продовжили
ґендерний моніторинг законодавчої діяльності.
За місяць з початку 3 сесії зареєстровано трохи більше 200
законопроектів, з яких практично лише один має чіткий ґендерний компонент. Ще 2
можуть мати ґендерний вплив.
http://empedu.org.ua/content/genderniy-monitoring-zakonodavchoyidiyalnosti-verhovnoyi-radi-ukrayini-2-i-pochatok-3
За жовтень 2013 зареєстровано близько 200 законопроектів. Найвідомішими за цей період,
безумовно, є законопроекти про «ґендерні квоти». Вони належать до групи з ґендерним
компонентом.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)

Народний депутат
України
Кондратюк О.К.
Томенко М.В.
Яценюк А.П.
Кличко В.В.
Геращенко І.В.

15.10.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо визначення кількості кандидатів однієї
статі у виборчому списку)

Народний депутат
України
Бережна І.Г.
Єремеєв І.М.
Шуфрич Н.І.
Ляшко О.В.

23.10.2013

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків

Кабінет Міністрів
України

10.10.2013
3411

3411-1

3411-2

Відмінність запропонованих законопроектів в наступному:
-

Різні розміри квот (30% - 3411-2; 30%+ - 3411; 35% - 3411-1)

Наявність чи відсутність санкцій за невиконання положень законопроекту (наявні в
3411 і 3411-2)

Спрямованість законопроекту виключно на виборче законодавство чи ширше
охоплення (ширше охоплення 3411-2)
З позиції впровадження законопроектів найдетальніше прописані законопроекти 3411 і
3411-2, які враховують зауваження науково-експертного управління до подібних
законопроектів у минулому. Вони також містять санкцію за невиконання згаданих
положень. Законопроект 3411 пропонує вищий розмір квот, ніж 3411-2 за рахунок вищого
відсотку у першій п’ятірці, яка завжди потрапляє в раду, якщо партія долає відповідний
бар’єр. Тому, у випадку мінімальної кількості депутатів, цей відсоток буде 33%.
Верховна Рада України ухвалила проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення
виборів (№ 3396), яким зокрема зобов’язала визначити мінімальний рівень
представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати
України від партії у загальнодержавному окрузі

Відзнака та анти відзнака гендерної рівноваги
Відзнака ґендерної рівноваги надається ГО «Інформаційно-консультативний жіночий
центр» з 2009 року двічі на рік – в дні весняного і осіннього рівнодення. 2012 року до
ініціативи долучився також Міжнародний правозахисний центр «Ла Страда Україна».
На отримання відзнаки можуть претендувати артефакти - ініціативи, вчинки, а також
процеси, дії, телепрограми та відеокліпи, дослідження, тощо, які сприяють утвердженню
ґендерної рівності і трансформації суспільства з метою повної реалізації принципу рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Більше про відзнаку та анти відзнаку є тут:
http://empedu.org.ua/content/vidznaka-gendernoyi-rivnovagi-osin-2012
Відзнака ОСІНЬ-2013
Книжці «ЖІНКИ В
КОСМОСІ» дослідниці,
мандрівниці, перекладачки
Людмили
Щербанюк
За популяризацію внеску
жінок в розвиток
космічної галузі та
дослідження космосу,
подолання стереотипів
щодо
професійного розвитку
жінок, сприяння
утвердженню ґендерної
рівності та
трансформації суспільства
з метою
повної реалізації принципу
рівних прав і
можливостей жінок і

чоловіків
Ініціативі ґендерного
моніторингу ЗМІ
Інституту масової
інформації
за сприяння подоланню
сексизму в ЗМІ та
рекламі, сприяння
утвердженню ґендерної
рівності та трансформації
суспільства з
метою повної реалізації
принципу рівних
прав і можливостей жінок і
чоловіків
Проекту «КАЗКА З
ТАТОМ» телеканалу
ПлюсПлюс
за просування ідеї
залучення чоловіків до
активної участі у вихованні
дітей та
формування
відповідального
батьківства, подолання
стереотипів
щодо ролі жінок і чоловіків
в процесі
виховання дітей та
розподілу сімейних
обов’язків, сприяння
утвердженню
ґендерної рівності та
трансформації
суспільства з метою повної
реалізації
принципу рівних прав і
можливостей жінок і
чоловіків

Кліпу «БОЖЕ, ХРАНИ
КОРОЛЕВУ!»
співачки та радіоведучої
Соні Сотник
За подолання стереотипів
щодо жіночої
дружби і солідарності,
жіночого щастя,
стандартів жіночої краси,
ролі жінок у
суспільстві, сприяння
утвердженню
ґендерної рівності та
трансформації
суспільства з метою повної
реалізації
принципу рівних прав і
можливостей жінок
і чоловіків

