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радниця з соціальної згуртованості Київської області Канадської благодійної
організації "Stabilization Support Services", тренерка в тематиці блогерства
та гендерної рівності
Досягнення гендерної рівності є однією з найбільш актуальних проблем
сучасності та ключовою у справі захисту прав людини, функціонування
демократії.
У контексті сучасних соціально-економічних перетворень
поняття гендерної рівності отримало кілька визначень, більшість з яких
ґрунтуються на концепціях не лише рівних прав, а й рівних можливостей жінок
і чоловіків у різних сферах життя. Тобто стать не має впливати на соціальний
статус та контекст суспільних зобов’язань, чоловіки та жінки мають мати
рівні умови для реалізації всіх прав людини, однакові можливості робити внесок
у політичний, економічний, соціальний розвиток держави, а також рівною
мірою користуватися результатами розвитку суспільства.
Основні плюси впровадження гендерної рівності
 Включення гендерної складової допомагає створити безпечні, зручні для
різних соціальних груп та справедливі публічні простори із урахуванням
різноманітності досвіду та потреб мешканців/ок. Також це привертає
увагу до питання поваги до людей та актуалізує інклюзивність.
 Впровадження гендерної рівності при наданні соціальних та
адміністративних послуг на всіх етапах їх надання наближає їх до реальних
потреб громадян.
 Громадяни матимуть змогу отримувати якісні послуги, що будуть
доступні як для людей з інвалідністю, так і для людей з дітьми та дітьми на
візочках.
Брошура видана у рамках Програми з відновлення миру і діалогу для
внутрішньо переміщених жінок „Голос жінки має силу 2020” - проєкту
громадської організації «Фундація прав людини», який реалізується з 2017 року
за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (IFA) коштами
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
Ключовою метою проєкту є підвищення професіоналізму жінок-лідерок в
онлайн правозахисті та блогерстві задля запобігання конфліктів та ведення
мирних переговорів, а також посилення участі жінок переселенок в суспільному
житті громад, вирішенні конфліктів на місцевому рівні шляхом об'єднання в
єдину блог платформу.
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Визначення ключових понять
Наказом Міністерства соціальної політики України №86 від 7 лютого
2020 року було затверджено «Інструкцію щодо інтеграції гендерних підходів
під час розроблення нормативно-правових актів», в якому дається
визначення ключовим поняттям:
Стать - це анатомо-біологічні особливості людей, на основі яких люди
визначаються як чоловіки або жінки.
Гендер - це соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні
ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок/чоловіків [13].

Рис. 1. Формування гендерної ідентичності
Кожна людина має вродженні особливості, які впливають на її життя.
Хтось більш імпульсивний, не може всидіти на одному місці хтось більш
спокійний, врівноважений. Окрім цього від самого народження у суспільства
є певні очікування від особистості, які залежать від її статі, соціального
положення сім'ї. Ці фактори впливають на нас і формують нашу власну
модель поведінки та гендерну ідентичність.
Наприклад: дівчинка з імпульсивним психотипом з малечку буде
непосидюча, оточення їй буде говорити, що вона поводить себе як
хлопчик. Як результат, у дорослому житті дівчина буде виконувати
соціальні

функції,

(займатись

які

більше

«чоловічим»

притаманні

спортом,

головним).
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гендерній

забезпечувати

ролі

чоловіка

сім'ю,

бути

Гендерні ролі - соціальні та поведінкові норми, які, в межах конкретної
культури, вважаються соціально прийнятними для осіб конкретної статі.
Гендерні ролі невід’ємно пов'язані зі існуванням стереотипів у кожної
людини. Стереотип – це очікування стосовно поведінки інших, який
ґрунтується на основі узагальненого власного досвіду та норм суспільства.
Досвід, який ми запам’ятовуємо, дозволяє нам швидко реагувати у схожих
ситуаціях Стереотип є результатом повторюваного досвіду з певною
соціальною групою, мі узагальнюємо його і потім керуємось як єдино вірним
[12].
Приклад: раніше питання виживання залежало від чіткого розподілу
обов’язків: чоловіки мали вбивати здобич, що вимагало фізичної сили, яка
біологічно

частіше

притаманна

чоловікам,

а

жінки

мали

якісно

приготувати їжу, адже в період антисанітарії від цього залежало
життя групи. Потім такий розподіл затвердився і в обмеженні прав
жінок в сфері забезпечення сім’ї, хоча це вже не залежало від біологічних
особливостей

статі.

Зараз

такі

вимоги

не

є

актуальними,

але

стереотипи про те, що чоловік має забезпечувати сім’ю, а жінка –
бути гарною господинею – залишились.

Стереотип, в свою чергу, може переходити в упередження – установка
до дії стосовно певної людини, яка базується на наших власних стереотипах.
Наприклад, ми вважаємо, що чим старшою є людина, тим менше вона
вчиться чомусь новому. І якщо 50-річна жінка чи чоловік звертаються в
центр зайнятості, то їм скоріше запропонують підвищення кваліфікації або
роботу, з мінімальними вимогами і оплатою, аніж запропонують курси в
зовсім новий сфері, навчання в якій має більші перспективи для майбутнього
працевлаштування.
Є тонка грань між упередженнями та дискримінацією – обмеженнями у
користуванні правами – які певним чином забороняють, або створюють
умови, коли користуватися правами повною мірою неможливо через уявну
або реальну ознаку відмінності людини або групи.
Приклад: відповідно до ст.176 Кодексу законів

про працю України

не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт, до
робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок та
жінок, які мають дітей віком до 3-ьох років. Це дискримінацією жінок
5

на законодавчому рівні, оскільки не існує таких обмежень для чоловіків,
які мають дітей віком до 3-ьох років, а вагітність розглядається як
причина підвищеної небезпеки для життя.

Рис. 2. Відмінності між стереотипом, упередженням та дискримінацією
Однією з базових цінностей, яка забезпечує недопущення дискримінації
є гендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні
можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати
рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [12].
Міжнародні зобов'язання стосовно гендерної рівності
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [15]
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
було прийнято 18 грудня 1979 року (Нью-Йорк). Україна ратифікувала
Конвенцію 19 грудня 1980 року.
Конвенція запровадила міжнародний механізм утвердження гендерної
рівності і заснувала Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, який
здійснює контроль за реалізацією державами положень Конвенції.
Конвенція наголошує на відповідальності урядів держав за
дискримінацію жінок. Це зумовлює важливість розробки відповідної
національної політики у цій сфері на виконання положень Конвенції.
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Мета:
Встановлення дійсної рівності (фактичної рівності, рівності на
практиці): ліквідація всіх форми дискримінації щодо жінок.
Покращення фактичного становища жінок.
Подолання культурних й структурних бар’єрів на шляху до
утвердження.
Подолання нерівності, включаючи гендерні стереотипи й традиційні
ролі.
Основні принципи Конвенції:
Принцип недискримінації.
Принцип ―дійсної рівності―.
Принцип зобов’язань держави.

Факультативний протокол CEDAW [18] прийнятий Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1999 року. Це окремий договір, який створює
механізм захисту тих прав, котрі передбачені Конвенцією. Україна
ратифікувала Факультативний протокол 5 червня 2003 року.
Протокол містить дві процедури:

Процедуру подання скарг, за допомогою якої Комітет може розглядати
подання і вирішувати чи були порушені права, викладені в Конвенції,
визначаючи засоби захисту постраждалих.

Процедуру проведення розслідування, відповідно до якої Комітет може
ініціювати розслідування ситуацій серйозного чи систематичного
порушення прав, викладених в Конвенції.
Резолюції Ради безпеки ООН №№ 1325 і 1820 [16]
Ці Резолюції розширюють сферу застосування CEDAW шляхом
уточнення її актуальності для всіх сторін у конфлікті.
Поділяють такий порядок денний з питань прав жінок та гендерної
рівності:

Вимога участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях.

Неприйняття насильства проти жінок як такого, що перешкоджає
поліпшенню становища жінок і підтримує їх підлегле становище.

Рівність жінок і чоловіків перед законом; захист жінок і дівчат через
верховенство закону.

Вимога сил та систем безпеки для захисту жінок і дівчат від насильства
за гендерною ознакою - гендерно-обумовленого насильства (genderbased violence).
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Визнання факту, що особисті переживання/досвід та труднощі жінок і
дівчат викликані системною дискримінацією.
Гарантія включення жіночого досвіду, потреб і перспектив у політичні,
правові і соціальні рішення, що визначають досягнення справедливого і
міцного миру.

Пекінська декларація та Платформа дій, 1995 [8]
Пріоритети для України в межах національного огляду Пекінської
Декларації та Платформи дій для України (2015-2020 рр.):

Подальша розбудова національного механізму забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків.

Підвищення обізнаності населення у цій сфері.

Запровадження позитивних заходів (квот для жінок - 30%).

Узгодження пріоритетів міжнародних організацій та донорів із
завданнями Держпрограми через діалог між донорами та Урядом.

Аналіз нових тенденцій, що впливають на становище жінок та
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Цілі сталого розвитку ООН, 2015
Гендерна рівність і розширення прав жінок визначена як окрема ціль
(Ціль 5)
Дотримання рівного ставлення до жінок і чоловіків є одним з
Копенгагенських критеріїв для вступу в ЄС.
План дій ЄС в галузі гендеру 2016-2020: гендерна рівність і посилення
ролі жінок через зовнішню діяльність корелює з Планом дій ЄС з прав
людини і демократії 2015-2019
Мета Плану дій - надання підтримки країнам-партнерам, країнамсусідам у досягненні відчутних результатів забезпечення гендерної рівності,
яка лежить в основі європейських цінностей, цілей сталого розвитку ООН
В Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року
№1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони», було передбачено завдання (і
воно наразі виконано) зі створення інституту Урядового уповноваженого з
питань гендерної політики
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І. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»:
передумови, досвід, рекомендації
Повноцінна участь жінок у встановленні миру робить мир міцнішим –
про це свідчить досвід діяльності ООН у сфері захисту і безпеки. В умовах
конфліктів участь жінок у вирішенні спірних питань і в перемовинах
сприяють як дотриманню прав жінок, так і подовженню перемир’я.
Міжнародна спільнота працює над забезпеченням миру через програму
«Жінки, мир, безпека» - у 2000 році Рада Безпеки ООН прийняла цю
резолюцію під номером 1325 (2000) та пов'язала питання гендерної рівності
із підтримкою міжнародного миру та безпеки. Майже через два десятиліття
потому до цієї резолюції додалися ще 9 (станом на 24.10.2019). На сьогодні
всі вони є стовпами, на яких тримається робота Ради Безпеки ООН, але
основною була і залишається резолюція «Жінки, мир, безпека».



Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 містить два основні твердження:
Жінки та чоловіки по-різному зазнають впливу збройного конфлікту,
Жінки відіграють вирішальну роль у миробудівництві.

При цьому жінки, як і раніше, недостатньо представлені, а їх зусилля та
успіхи недостатньо визнані у політичних та миротворчих процесах на всіх
рівнях. Так, згідно статистики ООН Жінки, в період між 1990 та 2018 роками
жінки брали участь у процесах миробудівництва у якості модераторок,
свідків/підписантів, переговорниць у близько 10% випадків (відповідно, 3%,
4%, 13%). Крім того, лише 3 з 11 підписаних у 2017 р. угод про перемир’я,
містили гендерно чутливі позиції. Якщо ж жінки беруть участь у
миробудівництві, на 35% збільшується вірогідність того, що підписані угоди
триватимуть щонайменше 15 років [16].
В Збройних Силах України станом на березень 2020 р. проходили
службу і працювали більше 58 тисяч жінок, що складає 23% від загального
числа осіб в ЗСУ. З них майже 29 тисяч — військовослужбовиці, більше
4 тисяч жінок-офіцерок, майже 7 тисяч жінок-сержанток і 17 тисяч жіноксолдатів [11]. Отже, жінки в Україні боронять мир пліч-о-пліч з чоловіками,
хоча й змогли це робити на рівних відносно нещодавно.
Всі ці дані і факти актуалізують потребу розуміння питань, що
пов’язують жінок, мир і безпеку – і в Україні, і в цілому світі. Саме з цією
метою підготовлено даний розділ публікації.
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1.1. Основні положення та актуальність Резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 (2000)
Повний текст Резолюції, представлений в окремому додатку 1 цієї
публікації, ООН Жінки в Україні адаптовано задля спрощення сприйняття та
викладено у вигляді тез. Отже, Резолюція 1325 [16]:

Закликає жінок до участі в усіх елементах миротворчої діяльності,
особливо у мирних перемовинах

Наполягає на тому, щоб Генеральний Секретар призначав більше жінок
на посади Спеціальних представників та Надзвичайних посланників та
розширяв роль жінок в операціях на місцях, у тому числі включив
радників із гендерних питань до місій ООН

Наполягає на нарощуванні потенціалу реагування у миротворчих місіях
та підготовці всіх кадрів щодо гендерних питань із прав і потреб жінок у
процесі забезпечення миру та безпеки

Наголошує на необхідності збереження цивільного характеру таборів
біженців/ВПЛ та важливості організації таборів таким чином, щоб
запобігти сексуальному насильству

Закликає до вживання спеціальних заходів для захисту жінок і дівчат від
сексуального та гендерно обумовленого насильства

Затверджує важливість того, щоб жінки грали керівну роль та брали
участь у процесі врегулювання конфлікту, мирних перемовин та
відновлення.
В самій Резолюції відсутнє обґрунтування її актуальності, але на
сьогодні зібрано достатньо переконливих аргументів на підтримку
відображених в ній ідей. Зокрема, підтверджені дані на користь того, чому
важлива участь жінок у миробудівництві, включають:
- Військовий конфлікт на різних його стадіях по-різному впливає на
чоловіків і жінок, в тому числі, залежно від їх позицій і ролей до конфлікту.
Жінки, як правило, є головними жертвами війни у прямому розумінні, а
також побічно страждають через соціальні зміни та переміщення. Гендерна
нерівність, яка заважає жінкам до конфлікту, зберігається і часто
посилюється під час війни. Однак конфлікт може принести жінкам і певну
користь як потенційний каталізатор зміни гендерних ролей, підвищення
статусу та отримання навичок у нових нетрадиційних ролях. І ці ролі можуть
зберегтися у післявоєнний період. Отже, жінок не слід розглядати як
виключно миролюбних істот, а також не слід чекати міцного миру там, де
існує гендерна нерівність.
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- Жінки часто знаходяться в епіцентрі конфліктів, піддаються небезпеці
не тільки через їхню близькість до бойових дій, але й тому, що вони можуть
бути мішенню як тактика чи стратегія війни. Жінки залишаються вразливими
до конкретних ризиків під час збройних конфліктів, оскільки переважно вони
піддаються сексуальному насильству, широко визнаному одному із найбільш
травматичних переживань. Окрім ризику тілесних ушкоджень та
сексуального насильства, війна може поставити під загрозу доступ жінок до
медичної допомоги, що призводить до їх переміщення, відокремлення від
сім’ї, впливає на їхню можливість доступу до безпечної питної води та їжі.
Конфлікт посилює напругу та нерівність між поколіннями та між окремими
групами, підкреслюючи безсилість бідних та маргіналізованих груп.
В межах постраждалих від конфлікту громад посилюються механізми та
стратегії самозахисту. Жертви збройного конфлікту та насильства не
чекають, коли гуманітарні та інші організації вирішать проблеми та загрози, з
якими їм доводиться стикатися. Вони постійно слідкують за навколишнім
середовищем і самі приймають рішення - як краще переміщатися та
забезпечити, щоб діти та особи старшого віку не загубилися, заздалегідь
вибираючи дорогу, обговорюючи місця, яких слід уникати, безпосередньо
ведучи перемовини з озброєними людьми. Роль жінок у цих процесах
прийняття рішень часто є визначальною, хоча і не часто визнається або
підтверджується. Жінки при цьому розширюють свою присутність на всіх
рівнях політичного життя, в тому числі через те, що навколо них чоловіки
просто відсутні.
Жінки - не просто жертви війни. Деякі з них беруть активну участь у
відбудові країн, що виходять із збройних конфліктів та формують повоєнні
соціальні структури. Однак такі фактори, як брак ресурсів та потенціалу,
можуть зменшити їх участь у процесах відбудови миру. Крім того, жінкам
доводиться складніше боротися за ресурси, які скорочуються під час криз.
Часто вони повинні кардинально змінювати власне життя, особливо якщо
втрачають чоловіків, або інших членів домогосподарства. В цілому жінки
беруть на себе більшу відповідальність за забезпечення сім'ї, тоді як ролі
чоловіків у цій сфері зменшуються. При цьому доступ до оплачуваної роботи
зазвичай більш обмежений саме для жінок.
Гуманітарна допомога під час конфлікту може посилювати гендерні
стереотипи. В умовах надзвичайних ситуацій, якщо харчові продукти
передаються жінкам, підкріплюється думка, що жінки повинні готувати, поки
чоловіки воюють, або будують притулки. І навпаки, втручання може бути
гендерно сліпими, коли вважається, що допомога однаковою мірою впливає
на всіх переміщених осіб, а тому нехтуються потреби жінок та інших груп.
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Жіночі спільноти громадянського суспільства відіграють вирішальну
роль у мирних процесах. Зокрема, міцні зв’язки та співпраця між різними
жіночими групами (наприклад, делегації від жінок, місцеві жінки-активістки,
жіночі громадські організації) мають вагоме значення для включення
положень, що стосуються соціальної нерівності, особливо – гендерної [3].
Участь жінок у процесі медіації забезпечує більше коло представництва
громади у миротворчості. Це, у свою чергу, може підвищити довіру до
процесу та збільшити почуття причетності до процесу та його результатів.
Інклюзивний процес медіації приносить більше розуміння глибоко
вкорінених причин конфлікту та різного досвіду під час конфлікту, а також
сприяє творчому та повному вирішенню конфлікту.
Доведено, що безпосередня участь жінок у мирних переговорах
підвищує стійкість та якість миру. У дослідженні 82 мирних угод у 42
збройних конфліктах між 1989 та 2011 роками було встановлено, що мирні
угоди з жінками-підписантами пов'язані з міцним миром. Це ж дослідження
також встановило, що мирні угоди, підписані жінками, демонструють більшу
кількість положень, спрямованих на політичну реформу, та більш високий
рівень виконання цих положень [3].
Bouta, T. and Frerks, G., досліджуючи роль жінки у запобіганні
конфлікту, у його вирішенні та у постконфліктному відновленні, визначають
7 головних ролей жінок [1]:

Жінка як жертва (сексуального) насильства

Жінка як воїн

Жінка як учасниця процесу миробудівництва в громадській діяльності

Жінка як формальний політик миробудівництва

Жінка, яка потрапляє в конфлікт та виживає

Жінка як голова домогосподарства

Жінка як здобувач роботи – у формальному та неформальному секторі.
Часом ці ролі тісно переплітаються, але всі вони мають бути взятими до
уваги тими, хто приймає рішення у до-, під час, та після конфліктних
ситуаціях.
У 2000 році міжнародна спільнота взяла на себе зобов’язання врахувати
вразливе становище жінок у воєнний час та співпрацювати в залученні жінок
на всіх рівнях прийняття рішень в операціях з розбудови миру та вирішення
конфліктів, а також в гуманітарних місіях. Так народилася резолюція Ради
Безпеки ООН 1325. Колишній Верховний комісар ООН з прав людини Мері
Робінсон одного разу зазначила, що «сьогоднішні порушення прав людини є
причинами завтрашніх конфліктів». У контексті Резолюції 1325 це означає,
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що сьогоднішня неспроможність жінок долучатися до всіх етапів переговорів
та імплементації мирних угод може сприяти завтрашнім конфліктам.
Резолюція визнає важливість розуміння впливу збройного конфлікту на
жінок і дівчат та наголошує на необхідності ефективних інституційних
заходів, які гарантують їх захист та повну участь у миротворчому процесі.
Резолюція ґрунтується на твердженні, що застосування гендерного підходу
може суттєво сприяти підтримці та просуванню міжнародного миру та
безпеки.
ООН закликає всі сторони, які беруть участь у конфліктних та
миротворчих процесах, підтримувати місцеві жіночі та місцеві мирні
ініціативи в процесі вирішення конфліктів.
Резолюція 1325 являє собою вичерпне зобов'язання визнати права жінок
як права людини у збройному конфлікті та залучати жінок як активних
миротвориць.
Даючи відповідь на запитання «Чому питання гендерної рівності слід
враховувати у ситуаціях військових конфліктів?», слід зауважити, що:

Гендерні відносини в доконфліктних ситуаціях часто є підґрунтям для
варіантів поведінки жінок та чоловіків під час конфлікту. Домінуючі
соціальні, політичні та економічні норми часто впливають на масштаби
та потенційні можливості жінок та чоловіків для дій у реальних
конфліктних ситуаціях. Наприклад, якщо жінки не активні в політичних
структурах, їм буде важко впливати на політичні рішення, які
спричиняють посилення військової напруги.

Жінки та чоловіки переживають конфліктні ситуації по-різному.
Можливості та ресурси жінок і чоловіків у воєнний час дуже різні.
Чоловіки часто першочергово є учасниками бойових дій (добровільно чи
примусово). Жіночий досвід частіше зосереджується на забезпеченні
виживання для інших членів сім'ї. Тому їх потреби та ресурси, які вони
можуть залучати, як правило, різні. Хоча і жінки, і чоловіки піддаються
сексуальному насильству під час конфліктів, жінки частіше зазнають
цього типу насильства, ніж чоловіки.

Соціальні структури та мережі руйнуються під час конфліктів. Сім'ї та
громади, як правило, потрапляють у кризове становище. Виживання стає
пріоритетом. Гендерні ролі та очікування зазнають тиску. Жінки можуть
брати на себе нові обов'язки. Постконфліктним ініціативам буде
важливо зрозуміти цю динаміку та реагувати на неї. Попередні
припущення щодо того, хто чим займається і як працює, хто несе
відповідальність і за що саме, можуть змінитися.
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У постконфліктних ситуаціях чоловіки та жінки часто по-різному беруть
участь у побудові миру. Жінки, як правило, виключені з офіційних
переговорів. Тим не менш, існує давня історія участі жінок у низових
зусиллях, щоб мінімізувати ворожість та розпочати відновлення. Без
чіткого фокусу на гендерній рівності постконфліктні ініціативи можуть
залишитися без участі жінок - як формальної, так і неформальної - для
відновлення їхніх громад.
Зовнішні агенції та установи часто мають заздалегідь сформовані
уявлення про «відповідні» гендерні ролі та обов'язки, і їм, як правило, не
вистачає навичок, необхідних для вирішення питань гендерної рівності.
Наприклад, демобілізаційні ініціативи зосереджують увагу на колишніх
учасниках бойових дій - чоловіках, не зважаючи на жінок-учасниць
бойових дій та нехтують зміненими соціальними та сімейними
структурами, які вже можуть бути не готовими приймати солдата, який
повернувся. Не враховуючи гендерні відносини та нерівність, організації
можуть не помітити потенційних ресурсів або можливої напруженості в
ініціативах відновлення, і, інколи, можуть навіть посилити нерівніость.
Гендерний аналіз висвітлює як жіночі, так і чоловічі ролі як активних
суб’єктів, а не лише жертв. Багато хто вважає жінок жертвами фізичного
та психічного насильства та непосильної роботи під час конфлікту.
Більш ретельний аналіз може виявити, як жінки і чоловіки реагують на
складні ситуації: їхні стратегії боротьби та виживання, використання
обмежених ресурсів та рішучість у побудові кращого суспільства [4].

Отже, вкотре варто зауважити, що Резолюція 1325 – це сучасний погляд
на зв'язок між такими актуальними питаннями як гендерна рівність, права
людини-жінки і конфліктами, які, на жаль, не вщухають у суспільствах, не
дивлячись на їхній рівень розвитку.
1.2. Участь жінок у миробудівництві: що для цього необхідно?
Для того, щоб жінки мали змогу включатися та ефективно сприяти
миробудівництву, необхідні певні передумови, зокрема.
1. Рівність має бути беззаперечною цінністю, визнаною законом
Мають бути забезпечені рівне ставлення до всіх людей та рівні
можливості впливу, рівність між успішними та знедоленими. Але рівноправ’я
статей виявляється легше узаконити, ніж досягти на практиці. Соціальна та
релігійна нерівність часто глибоко вкорінені в культурі і тому її важко
подолати. Водночас, зусилля уряду щодо досягнення рівності мають
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включати розширення можливостей через відповідну політику, освіту,
перерозподіл ресурсів та до певних умов привілейоване ставлення до тих, хто
історично зазнавав нерівності.
2. Інклюзія як соціальна та культурна норма
Інклюзія унормовує ідею рівного справедливого ставлення до різних
людей, дозволяє кожному бути частиною цілого. Звичайно, створення
інклюзивних умов стикається з викликами в залежності від стартових умов –
і осіб, які потребують інклюзії, і держав, що мають намір забезпечувати
інклюзію. Однак, раціональний підхід та позитивне ставлення з боку інших
часто виявляються життєво важливішими для перемоги над будь-якими
перешкодами, які можуть виникнути.
3. Безпека і захист від насильства
Світ, на жаль, не є місцем безпечного проживання. Ми справедливо
обурені повсюдним насильством і війною. В усьому світі докладаються
величезні зусилля для припинення жорстоких конфліктів; і в багатьох місцях
суспільства набагато безпечніші, ніж будь-коли в історії людства. Водночас,
зони конфліктів відзначаються підвищеною небезпекою порушення прав
людини, що призводять до фізичної, сексуальної, психологічної чи
економічної шкоди або страждань, особливо жінкам, включаючи погрози,
примус, позбавлення волі. Отже, забезпечення базової потреби людини у
безпеці має бути і залишатися в пріоритетах можновладців за будь-яких
обставин.
4. Доступ до знань та навчання
Можливість (фізична, психологічна, матеріальна, часова) отримання
знань та навчання є критичною в умовах військового конфлікту для жінок і
дівчат, оскільки, по-перше, саме для них ці можливості в небезпеці
звужуються, по-друге, тому, що вони потребують вивчення тактик безпеки та
захисту, які суттєво змінюються в цей час. Не менш важливим є забезпечення
такого навчання в мирних умовах, оскільки сформована готовність
протистояти в умовах конфліктах знижує ризики як для жінок і дівчат, так і
для решти населення.
5. Наявні соціальні послуги (в т.ч. догляд за дітьми)
Жінки є більш залежними від соціальних послуг, ніж чоловіки. Це
зумовлено і більшим спектром гендерних ролей жінок, і їх нижчим рівнем
соціального благополуччя. Це робить жінок більш залежними у приватному
та публічному житті, оскільки стримує їх можливості мобільності, участі,
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інклюзії, захисту врешті-решт. Гарантування хоча б мінімального набору
соціальних послуг, не залежно від оточуючих умов – дружніх чи ворожих – є
можливістю не втратити участь жіночого населення у суспільних процесах.
6. Фінансова підтримка
В матеріальному світі складно обійтися без фінансового ресурсу.
Діяльність, яка отримує фінансування, є в більшій мірі зобов’язуючою та
отримує вище визнання. Справедлива винагорода також сприяє
встановленню рівності, а вибіркова відсутність фінансової підтримки,
навпаки, посилює нерівність. Отже, будь-яка діяльність задля досягнення
цілей рівності, мусить бути облікована та знаходити фінансову підтримку.
Участь жінок у процесах миробудівництва – незалежно від стадії втягнення у
конфлікт – потребує, як і в решті напрямів діяльності зі встановлення миру,
фінансування.
7. Логістична підтримка (в т.ч. візи, транспортування)
Будь-яке переміщення в умовах військового конфлікту має додаткові
ризики, особливо наражаючи на небезпеку найуразливіших, серед яких –
жінки і дівчата. Задля можливостей ефективної участі у прийнятті рішень
вкрай необхідна фізична присутність людини, тому зовнішнє сприяння
дозволеній безпечній мобільності, пов’язаній з процесами миробудівництва,
– це те, в чому жінки мають потребу.
8. Наявність та підтримка жіночого руху
Солідарність з іншими жінками-активістками створює мережі
підтримки, надихає, дозволяє обмін досвідом та навчання. Сприяння такому
активізму, надання йому ресурсів для існування і розвитку, визнання цінності
знання ними ситуації та способів її покращення є важливою частиною
встановлення миру та безпеки. Жіночий рух має розвиватися незалежно від
стану розвитку суспільства – як передумова представленості та впливу жінок.
Беручи до уваги проаналізований дослідниками досвід участі жінок у
процесах миробудівництва, можна сформувати низку відповідних
рекомендацій для осіб, які приймають рішення в умовах конфліктів:

Міжнародні громадські організації мають враховувати гендерні аспекти
та співпрацювати з місцевими громадськими організаціями. Гендерні
питання мають розглядатися як частина планування, реалізації та оцінки
кожного проекту розв’язання конфлікту

Конфлікт може створювати можливості для позитивних соціальних змін
шляхом трансформації гендерних ролей за умови участі всіх членів
громади у постійних консультаціях та прийнятті рішень
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Розвиток мережі тренерів з гендерних питань є безцінним надбанням для
міжнародних та місцевих громадських організацій

Втручання, що виходять за межі безпосередніх наслідків війни, а
натомість намагаються активно контролювати випадки насильства, які
мають місце у до- і після- конфліктних періодах, чи то на місцевому,
національному чи міжнародному рівнях, мають вирішальне значення та
матимуть позитивні коротко- та довгострокові наслідки

Політики та розробники планів мають бути реалістичними щодо впливу,
який вони можуть мати на заохочення змін у гендерних відносинах.
Конфлікт може сприяти переосмисленню суспільних відносин, але,
водночас, може поміняти місцями, адаптувати або посилити
патріархатну ідеології, а не кардинально змінити її

Навчання з гендерних питань чоловічого персоналу тренерамичоловіками є надзвичайно важливим для протидії сучасним тенденціям
до маргіналізації ґендерних питань як жіночих питань.
Отже, маючи розуміння потреби участі жінок у процесі
миробудівництва, варто чітко визначитись з місцем жінки у цьому
процесі.
Як свідчить досвід, військовий конфлікт покладає на жінок більше
обов'язків та дає можливості для додаткових важелів впливу у прийнятті
політичних рішень. Але як саме потрібно організувати процеси всередині
конфліктної ситуації для того, щоб ці зміни мали максимально
конструктивний ефект? Нижче пропонується низка запитань (перевірочний
список), напрацьованих ООН Жінки [2], для того, щоб відстежити участь
жінок на всіх етапах, не втративши дорогоцінний час і можливості впливу
(Див. Рис.3):
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Рис. 3. Алгоритм укладання угод всередині конфліктної ситуації
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Рух за таким алгоритмом дозволяє вчасно і змістовно забезпечити участь
жінок та розраховувати на доведені позитивні ефекти такої гендерно
чутливої стратегії.
Для успішної участі жінок у процесах миробудівництва Резолюція 1325
пропонує
низку
ключових
заходів,
які
складають
комплекс
взаємопідсилюючих інтервенцій. Зокрема, заходи із втілення Резолюції
1325, включають:
І. Заходи щодо підвищення представництва жінок на всіх рівнях
прийняття рішень, особливо:
 Встановлення гендерного балансу в органах, що приймають рішення щодо
політики безпеки та захисту;
 Забезпечення повної інформованості жінок та заохочення їх претендувати
на посади в структурах, що займаються політикою безпеки та захисту;
 Встановлення гендерного балансу в діяльності структур, що займаються
політикою безпеки та захисту;
 Популяризація ролі жінок як учасниць миротворчих процесів шляхом їх
участі у мирних переговорах, а також шляхом створення перехідних урядів
та примирень.
ІІ. Заходи щодо розширення діалогу з місцевими та міжнародними
жіночими групами
ІІІ. Заходи щодо захисту жінок та дівчат, постраждалих від конфлікту, від гендерно обумовленого насильства, зокрема зґвалтування та інших форм
сексуального насильства, примусової праці та всіх інших форм насильства в
ситуаціях збройного конфлікту
ІV. Заходи щодо включення гендерної перспективи в діяльність
структур, що займаються політикою безпеки та захисту
V. Заходи щодо забезпечення навчання з гендерних питань.
Держави, що ратифікували Резолюцію 1325, беруть на себе зобов’язання
розробляти відповідні національні плани дій. Такий досвід вже напрацьовано
в Україні у 2016 році, коли було затверджено перший національний план дій
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 ―Жінки, мир, безпека‖ на
період до 2020 року [14]. У відповідь на це, обласні, районні адміністрації та
органи місцевого самоврядування розробляють власні плани дій. Зокрема, в
додатку 3 можна ознайомитися з прикладом такого плану рівня об’єднаної
територіальної громади. Втілення планів дій дозволяє надати Резолюції 1325
прикладного характеру, а країнам віднайти додаткові ресурси для
розв’язання потенційних чи реальних конфліктів, та пов’язаних з цим
проблемних питань.
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ІІ. Блогерство як інструмент миротворчості та захисту своїх прав
2.1 Основні засади процесу комунікації
В своїй роботі «Комунікаційні технології ХХ століття» Г.Г. Почепцов
аналізує розвиток соціальних комунікативних технологій та робить акцент на
тому, що саме зараз вони досягли свого апогею розвитку в зв’язку з тим, що
людство зсунулося в бік інформаційної цивілізації та надзвичайно зросло
значення громадської думки.
Соціальна комунікація – процес перекодування вербальної сфери в
невербальну і навпаки, невербальну у вербальну. При цьому комунікація
може бути:

Монологічна (однобічна) – вона належить до ієрархічного рівня,
коли пріоритетним є прямий зв’язок. Схема «я говорю – ти слухаєш»;

Діалогічна (багатостороння) – демократичний рівень, коли
пріоритетним є зворотній зв’язок. Схема «я говорю – ти слухаєш – ти даєш
зворотній зв’язок – я слухаю» [10].
Тобто процес комунікації має фіксовану структуру, де значна увага
приділяється наявності зворотного зв’язку.

Рис. 4. Процес комунікації в блогерстві
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Етапи комунікації [7]:
1.Першим етапом завжди є формулювання ідеї. Обмін інформацією
починається з формулювання ідеї або відбору інформації. Відправник несе
відповідальність за створення повідомлення у формі, яка здатна найточніше
передати думку (ідею) одержувачу. Це має бути досить конкретний меседж,
яке ми хочемо донести до нашої цільової аудиторії. В одному пості має
бути ключовий посил, який ми аргументуємо через опис декількох наших
умовиводів.
2. Етап кодування. Процес переводу думок в повідомлення має назву
кодування. На цьому етапі необхідно визначати, хто є цільовою аудиторіє
повідомлення (вік, стать, професія і т.д.). Після визначення аудиторії
необхідно обрати канали передач інформації. Відповідно до вікових
особливостей стиль подачі інформації та канал передачі будуть відрізнятись.
Одним із найпопулярніших інструментів комунікації на теренах України є
соціальні мережі. Соціальними мережами користуються 82% від всіх
інтернет-користувачів у світі − це 1,2 млрд. чоловік. Сьогодні відсоток тих,
хто використовують соціальні мережі у світі коливається від 53% у Китаї до
98% в США. У 41 країні із 43 досліджених цей рівень вище 85%. Серед
українців найбільш популярними є:


Facebook – це ділова і розважальна мережа, де зараз в рівних пропорціях
публікують важливі і розважальні пости. Більшість представників цієї
мережі - це люди, віком від 28 років, більшість з яких проживають у
великих містах.



Instagram – основним інструментом передачі інформації є фото та відео,
а текст йде в доповненні, хоча часто тесту не пишуть взагалі.
Користувачі цієї мережі, в 90% випадків, віком до 35 років, які
налаштовані на взаємодію. Тому і тематика постів – це повсякденне
життя, яким люди діляться з оточуючими та розважальний контент.



YouTube - Сьогодні YouTube має аудиторію у понад мільярд
користувачів з усього світу, 800 мільйонів унікальних користувачів
відвідують платформу щомісяця, а щохвилини з’являється 500
повідомлень у Twitter, які містять посилання на відео на YouTube. В цій
мережі єдиний вид контенту – відео. Вікова характеристика аудиторії –
до 24 років – 40%, 24-44 роки – 50%, 45+років – 10%. Варто зазначити, з
основний контент для осіб, віком до 24 років є відеоблоги.
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4.Етап передачі інформації. На цьому етапі відправник використовує
канал для доставки повідомлення (закодованої ідеї або сукупності ідей)
одержувачу. Йдеться про фізичне передавання повідомлення, яке іноді
ототожнюють із процесом комунікації. Тобто це етап, коли ми завантажує
наше повідомлення в мережу.
5.Етап декодування. Одержавши повідомлення, необхідно зрозуміти
його. Декодування - процес розшифрування символів відправника мовою
одержувача. На ефективність і характер сприйняття повідомлення
одержувачем впливають такі чинники:
- знання одержувача про тему повідомлення;
- вірогідність того, що одержувач сприймає і повідомлення і відправника
відповідним чином;
- досвід спілкування відправника з одержувачем;
- уміння забезпечувати зворотній зв'язок.
Якщо символи, обрані відправником, мають аналогічне значення для
одержувача, він знатиме, що саме мав на увазі відправник, коли формулював
свою ідею. В такому разі можна вважати що комунікація була ефективною і
досягла своєї цілі. Саме тому в постах в соціальних мережах найкраще
використовувати зображення/відео та текст, щоб підсилити та
конкретизувати ідею всього меседжу.
6.Етап зворотнього зв'язку. Одним з найважливіших елементів
процесу комунікацій є її сприйняття, яке досягається налагодженням
двохстороннього зв'язку. Особливу роль відіграє зворотній зв'язок, який
показує реакцію одержувача на повідомлення. Зворотній зв'язок може бути
вербальними або невербальним; письмовим чи усним. За допомогою
зворотного зв'язку ми можемо оцінити ефективність нашої комунікації.
Зворотній зв'язок також забезпечує орієнтир для формування майбутніх ідей.
В соціальних мережах зворотній зв’язок може відстежувати лайками/
дизлайками та коментарями.
Комунікація в журналістиці та блогерстві схожа, але не однакова.
В Таблиці 1 наведені 6 базових стандартів для написання будь-яких
статей та як вони працюють в блогерстві:
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В журналістиці

В блогерстві

Забезпечує всебічність та
безсторонність
висвітлення події.

Блогер може висвітлити
лише одну точку зору та
своє ставлення до неї.
Баланс думок не
обов’язковий.

Оперативність

Максимально оперативно
та актуально
висвітлювати події, проте
не в збиток іншим
стандартам

Головне – швидкість.
Читають і дивляться тих,
хто реагує швидше.

Достовірність

Перевірка джерел
інформації є одним із
першочергових завдань
журналіста.

Блогер має посилатись на
конкретні джерела
інформації, щоб
убезпечити себе у випадках
її неправдивості

Відокремлення
фактів від
коментарів

Журналіст має бути
максимально
незаангажований

Будь-яке повідомлення в
блогерстві – це висвітлення
СВОГО ставлення до
ситуації чи проблеми

Точність

ЗМІ мають поширювати
лише правдиву
інформацію

Бажано розміщувати
правдиву інформацію,
оскільки це впливає на
репутацію та рівень довіри
до блогера.

Повнота

У новинах має бути відповідь на питання: що сталося,
де сталося, коли сталося; до аналітики додається – чому
сталося і до чого це призведе, а також коментарі
експертів; до новин на сайтах також має бути дописаний
бекграунд, у якому має бути зазначена передумова
події, контекст події та пояснені складні терміни

Баланс думок,
точок зору

Табл. 1. Стандарти в журналістиці та блогерстві
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2.2 Блогерство – як інструмент захисту своїх прав
Блог (англ. blog, від web log - «мережевий журнал чи щоденник
подій») - це веб-сайт, головний зміст якого - записи, зображення
чи мультимедіа, що регулярно додаються. Люди, які мають власний блог,
називаються блогерами [9]. Всі блоги, які знаходяться в інтернеті,
називаються блогосферою. Для блогів характерні недовгі записи тимчасової
значущості , впорядковані у зворотному хронологічному порядку (останній
запис зверху). Пост (окреме повідомлення Блогу) має заголовок, дату
публікації, зміст (інформаційне наповнення Блогу). Як правило, до кожного
посту читачі можуть залишити коментарі (відгуки до публікації)
Термін «блог» був придуманий Йорн Баргером 17 грудня 1997. Коротку
форму слова «блог» придумав Петро Мерхольз, який в жартівливій формі
використовував у своєму блозі Peterme.com в квітні або травні 1999 року.
Еван Вільямс з Pyra Labs використовували «блог» як іменник і дієслово («в
блозі», що означає «змінити свій блог або відправити на свій блог»), що
призвело до створення терміна «блогер».
Бути блогером — це не тільки розказувати десяткам своїх знайомих про
те, як ти провів вихідні, а також можливість говорити про досить серйозні
речі. Першим блогом вважається сторінка Тіма Бернерса-Лі, де він,
починаючи з 1992 р., публікував новини. Більш широке поширення блоги
отримали з 1996 р. У серпні 1999 р. комп'ютерна компанія Pyra Labs з СанФранциско відкрила сайт Blogger.com, який став першою безкоштовної
блогової службою.
Основні цілі, що переслідують блогери та можливості, які вони
отримують, створюючи власні ресурси:
 блогер може тримати рефлексивну і філософську позицію, яку зазвичай
дуже рідко може пропонувати журналіст;
 блогер може здійснювати синтез нових установок і мотиваційних
настанов, створювати та поширювати нові смисли та нові перспективи;
 блогер може пропонувати соціальні інновації, нові уявлення, нові ходи
мислі, навіть такі, які є контраверсійними і не сприймаються широким
загалом;
 блогер може не тільки прямо закликати та мотивувати до певних дій, а
ще й організовувати ці дії під час всього процесу їх виконання,
здійснюючи технологічно складні інтерактивні процеси в мережі, тобто
працювати не тільки в тексті, але і в коментарях до свого тексту;
 блогер може породжувати новий дискурс;
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 найкращий блогер - це соціальний інженер на боці всієї громади, а не
якоїсь політичної сили чи соціального руху. Тому блогери в останні
роки стали такими запитаними. Їх запрошують авторитетні друковані
видання, їх запрошує телебачення, їх залучають політики, їх шанують
громадянські рухи.
 блогер може займатися політикою. [5].
В блогерстві одним з найбільш важливих показників є ефективність.
Щоб блог був ефективним, необхідно чітко сформулювати ідею та мати за
мету повідомити те, чого читач ще не знає. Ідея – це:

Те, що є для вас важливим

Те, що відбувається зараз (у вас під вікнами вирубують дерева), ви стали
свідками події

Те, в чому ви спеціаліст й маєте бажання поділитись

Володієте унікальною інформацією

Те, що є суспільно важливим (мільйон блогів на тему Антикорупційного
суду), ефект тиску для досягнення результату

Рис. 5. Ефективність блогу
В написанні будь-якого тексту є базові правила, які допомагають
зацікавити читача та утримати його увагу до кінця посту. Одним з таких
інструментів структурування інформації в тексі є «Принцип перевернутої
піраміди» - спочатку йдуть найважливіші факти, які мають зацікавити
аудиторію (преамбула). Ближче до середини – «ядро» (абзац, який відповідає
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на питання «то й що?», коротко розповідає, чому люди читають цей блог).
Далі – цікаві факти, які можна скоротити, якщо у цьому буде потреба.

Рис. 6. «Принцип перевернутої піраміди»
ВВС та CNN визначили ключові фактори, за якими будується
ефективний блог:
• Один абзац – одне речення – одна думка. В блогах не можна
перенавантажувати текст. Кожен Ваш аргумент, який підсилює основу
думку, має починатись з нового абзацу. Це допомагаю візуально
розвантажити текст та полегшити його сприйняття читачем.
• 6 – 7 абзаців – це оптимальний розмів середньостатистичних постів в
блозі. В знаках визначають короткі тексти – до 400 знаків, середні – 400-1200
знаків та лонгріди – від 1200 знаків. В блогах радять використовувати середні
або короткі тексти, та це не означає, що не можна використовувати логнріди.
Варто пам’ятати, що на читання довгого тексту людина витратить в
середньому від 10 хв, тому текст має мати достатню кількість гачків, щоб
людина дочитала його до кінця.
• Короткий заголовок (2-3 слова). Та в той же час заголовок має бути
відповідати критеріям:
- Не розкривати суть
- Заінтригувати назвою
- Використовувати «кодові» слова (те, на що люди зважають й популярні
у пошукових системах)
- Унікальний фактаж, який «підхоплять» інші ЗМІ
- Посилання на авторитетне джерело
- Обсяг – до 75 знаків
- Зрозумілість (відсутність складних конструкцій)
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Додаток 1
РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325 «ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА»
Прийнята Радою Безпеки на 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
Рада Безпеки, посилаючись на свої резолюції 1261 (1999) від 25 серпня 1999 року, 1265
(1999) від 17 вересня 1999 року, 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року і 1314 (2000) від 11
серпня 2000 року, а також на відповідні заяви свого Голови і посилаючись також на заяву
для преси, зроблену Головою 8 березня 2000 року з нагоди Дня Організації Об’єднаних
Націй, присвяченого правам жінок і міжнародному миру (SC/ 6816),
посилаючись також на зобов’язання, закріплені в Пекінській декларації і Платформі дій
(A/52/231), а також зобов’язання, що викладені в підсумковому документі двадцять
третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за назвою
«Жінки в 2000 році: ґендерна рівність, розвиток і мир у двадцять першому столітті» (A/S23/10/Rev.1),
зокрема ті, котрі стосуються жінок і збройних конфліктів,
з огляду на цілі і принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй і головну
відповідальність Ради Безпеки за Статутом – підтримку міжнародного миру і безпеки,
виражаючи стурбованість із приводу того, що цивільне населення, особливо жінки і діти,
складає переважну більшість серед тих, на кому негативно позначаються збройні
конфлікти, включаючи біженців і змушених переселенців, і все частіше стає мішенню для
комбатантів і збройних елементів і, визнаючи обумовлені цим наслідки для тривалого
миру і примирення,
Знову підтверджуючи важливу роль жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів, і в
розбудові миру, і підкреслюючи важливість їх рівноправної і всебічної участі у всіх
зусиллях з підтримки і просування миру і безпеки, і необхідність посилення їхньої ролі в
процесі прийняття рішень стосовно запобігання і врегулювання конфліктів,
знову підтверджуючи також необхідність впровадження повною мірою міжнародного
гуманітарного права і норм з прав людини, що захищають права жінок і дівчат під час і
після конфліктів,
особливо відзначаючи необхідність забезпечення всіма сторонами того, щоб у програмах
розмінування й інформування про мінну небезпеку враховувалися особливі потреби жінок
і дівчат,
визнаючи нагальну потребу урахування ґендерної перспективи при проведенні операцій з
підтримки миру й у цьому зв’язку відзначаючи Віндхукську декларацію і Намібійський
план дій із забезпечення інтегрування ґендерної проблематики при проведенні
багатокомпонентних операцій на підтримку миру (S/2000/693),
визнаючи також важливість рекомендації, яка міститься в заяві його Голови, зробленої для
преси 8 березня 2000 року, щодо спеціалізованої підготовки всього миротворчого
персоналу з питань захисту, особливих потреб і людських прав жінок і дітей у
конфліктних ситуаціях,
визнаючи, що розуміння впливу збройних конфліктів на жінок і дівчат і наявність
ефективних організаційних механізмів, що гарантують їхній захист і повну участь у
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мирному процесі, можуть значною мірою сприяти підтримці і просуванню міжнародного
миру і безпеки,
відзначаючи потребу в зведених даних щодо впливу збройних конфліктів на жінок і
дівчат,
1. Наполегливо закликає держави-члени забезпечити більш активне представництво жінок
на всіх рівнях прийняття рішень у межах національних, регіональних і міжнародних
інституцій і механізмів запобігання, регулювання і розв’язання конфліктів;
2. Закликає Генерального секретаря здійснити стратегічний план дій (A/49/587), у якому
пропонується підвищити представлення жінок на рівнях прийняття рішень у врегулюванні
конфліктів і мирних процесах;
3. Наполегливо закликає Генерального секретаря призначати більше жінок на посади
спеціальних представників і посланників і доручати їм здійснення місій добрих послуг від
його імені й у зв’язку з цим закликає держави-члени представляти Генеральному
секретареві кандидатури для включення в централізований список, що регулярно
поновлюється;
4. Наполегливо закликає далі Генерального секретаря прагнути розширення ролі і внеску
жінок у межах польових операцій Організації Об’єднаних Націй, і особливо серед
військових спостерігачів, цивільного поліцейського персоналу, співробітників з прав
людини і гуманітарного персоналу;
5. Виражає свою готовність інтегрувати ґендерну перспективу в операції з підтримки
миру і наполегливо закликає Генерального секретаря забезпечити включення, де це
доречно, ґендерного компоненту в польові операції;
6. Просить Генерального секретаря надати державам-членам навчальні рекомендації та
матеріали, що стосуються захисту, прав і особливих потреб жінок, а також важливості
залучення жінок до всіх заходів з підтримки і розбудови миру, запрошує держави-члени
включати ці елементи, а також навчання з усвідомлення проблеми ВІЛ/СНІД, у їхні
національні програми підготовки військового і цивільного поліцейського персоналу
напередодні розгортання, і просить далі Генерального секретаря забезпечити одержання
аналогічної підготовки цивільним персоналом операцій з підтримки миру;
7. Наполегливо закликає держави-члени розширювати свою добровільну фінансову,
технічну і матеріальну підтримку зусиль з підготовки персоналу з урахуванням ґендерних
аспектів, включаючи зусилля, що здійснюються відповідними фондами і програмами, у
тому числі Фондом розвитку для жінок Організації Об’єднаних Націй і Дитячим фондом
Організації Об’єднаних Націй, Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних
Націй у справах біженців і іншими відповідними органами;
8. Закликає всіх діючих осіб при укладанні й здійсненні мирних угод застосовувати підхід,
заснований на урахуванні ґендерних аспектів, у тому числі, серед іншого:
a. Особливих потреб жінок і дівчат у ході репатріації і розселення, а також у тому, що
стосується реабілітації, реінтеграції і постконфліктного відновлення;
b. Заходів, спрямованих на підтримку місцевих жіночих мирних ініціатив і місцевих
процесів врегулювання конфліктів і на залучення жінок у діяльність усіх механізмів
впровадження мирних угод;
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c. Заходів, що забезпечують захист і повагу людських прав жінок і дівчат, особливо в
тому, що стосується конституції, виборчої системи і діяльності поліції і судових органів;
9. Закликає всі сторони в збройних конфліктах у повній мірі дотримуватись міжнародноправових норм, застосовуваних до прав і захисту жінок і дівчат як цивільних осіб, зокрема
зобов’язання, застосовні до них відповідно до Женевських конвенцій 1949 року і
Додаткових протоколів до конвенцій 1977 року, Конвенції про біженців 1951 року і
Протоколу до неї 1967 року, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо
жінок 1979 року і Факультативного протоколу до неї 1999 року і Конвенції Організації
Об’єднаних Націй про права дитини 1989 року і двох Факультативних протоколів до неї
від 25 травня 2000 року, і враховувати відповідні положення Римського статуту
Міжнародного кримінального суду;
10. Закликає всі сторони в збройних конфліктах уживати спеціальних заходів для захисту
жінок і дівчат від обумовленого статевою приналежністю насильства, особливо від
зґвалтування й інших форм сексуального насильства і всіх інших форм насильства, у
ситуаціях, що представляють собою збройний конфлікт;
11. Підкреслює, що всі держави несуть відповідальність за те, щоб покласти кінець
беззаконню і здійснювати судове переслідування осіб, винних у геноциді, злочинах проти
людства і військових злочинах, включаючи злочини, які стосуються сексуального
насильства щодо жінок і дівчат, і у зв’язку з цим підкреслює необхідність забезпечення
того, щоб, коли це можливо, на ці злочини не поширювалася дія положень про амністії;














12. Закликає всіх у збройних конфліктах поважати цивільний і гуманітарний
характер таборів і поселень біженців і брати до уваги особливі потреби жінок і
дівчат, у тому числі при їхньому проектуванні, і посилається на свої резолюції 1208
(1998) від 19 листопаду 1998 року і 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року;
закликає всіх залучених у планування роззброєння, демобілізації та реінтеграції,
враховувати різні потреби колишніх учасників та учасниць бойових дій та
ураховувати різні потреби їх утриманців;
знову підтверджує свою готовність кожного разу, коли уживаються заходи за
Статтею 41 Статуту Організації Об’єднаних Націй, ураховувати їхні потенційні
наслідки для цивільного населення, беручи до уваги особливі потреби жінок і дівчат,
для того, щоб передбачити відповідні гуманітарні винятки;
виражає свою готовність забезпечити урахування ґендерних питань і прав жінок в
місіях Ради Безпеки, у тому числі за допомогою проведення консультацій з
місцевими і міжнародними жіночими групами;
пропонує Генеральному секретарю провести дослідження про вплив збройних
конфліктів на жінок і дівчат, про ролі жінок у розбудові миру і про ґендерні аспекти
мирних процесів і врегулювання конфліктів, і пропонує далі представити Раді
Безпеки доповідь про результати цього дослідження і надати його в користування
всіх держав-членів Організації Об’єднаних Націй;
просить Генерального секретаря включати у відповідних випадках у свої доповіді
Раді Безпеки інформацію про хід здійснення зусиль з інтегрування ґендерної
проблематики при проведенні місій на підтримку миру і про всі інші аспекти, що
стосуються жінок і дівчат;
постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.
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