
26/02 

Зустріч з Ingibjorg Gisladottir, регіональною директоркою ООН Жінки. 

 

 

04/03 

комітетські слухання з обговорення Національної стратегії прав людини 

 

 

03 

дебати 59 сесії КСЖ 

 

 

http://webtv.un.org/search/panel-5-commission-on-the-status-of-women-fifty-ninth-session-12th-

meeting-csw59/4116767520001?term=changing+social+norms 

 

23.03 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/106204.html 

http://webtv.un.org/search/panel-5-commission-on-the-status-of-women-fifty-ninth-session-12th-meeting-csw59/4116767520001?term=changing+social+norms
http://webtv.un.org/search/panel-5-commission-on-the-status-of-women-fifty-ninth-session-12th-meeting-csw59/4116767520001?term=changing+social+norms
http://rada.gov.ua/news/Novyny/106204.html


 

28.06 

Центр розпочав серію тренінгів для тих, хто тимчасово покинули свої домівки, хто працюють для 

миру, хто небайдужі до того, хто і як вирішуватиме конфлікт. Це стало можливим завдяки 

підтримці посольства Нідерландів. 

 

 

02.07 

конференція "Роби вигідні інвестиції!" про участь жінок в бізнесі та посилення їх економічних 

можливостей 

Вітають: 

Algimanta Pabedinskiene, Міністр соціальної безпеки і праці Литви 

Aukse Kontrimiene, Радниця Прем'єр-міністра Литви з ґендерних питань 

Nijole Zambaite, Посол, МЗС 

Agneta Lobacevskyte, Омбудс з рівних можливостей 

Професор Університету Миколаса Ромеріса Ona Rakauskiene 

"Ґендерна нерівність, відображена в мікро і макро економіці, ще більше розбалансовує економіку 

в цілому. 

Ґендерна асиметрія макро економіки впливає на всі макро і мікро процеси в економіці - доход, 

роботу, приватизацію, виробництво, фінанси. 

10% жінок в керівництві таких організацій, як СБ, ВТО, тощо - це теж відображення асиметрії, яка 



має вплив вжеAusrine Pavilioniene, член Литовського Сейма. Ми зустрічалися з нею, коли були з 

поїздкою професійного розвитку в Литві 3 (чи 4?) роки тому.  

Зараз poni Ausrine формує групу допомоги України серед колег депутатів. не лише на 

національному, але і на міжнародному рівні." 

Iolanta Reingarde, European Institute of Gender Equality 

Фахова, досвідчена, цікава 

Ми зустрічалися з нею протягом поїздки професійного розвитку теж завдяки нашій неймовірній 

Віргінії. 

Інститут ґендерної рівності має багато цікавих наробок, які зараз для нас ще більш актуальні. 

 

 

 

13.07 

Сьогодні Інформаційно-консультативному жіночому центру 20 років. 

Вітаємо всіх, хто небайдужі до проблем рівності, партнерства, миру! 

Так виглядав наш самий перший буклет. Ми приготували його, щоби їхати на 4 Всесвітню 

конференцію ООН у справах жінок в Пекіні. 

Підготовлена та видана нами література, проведені тренінгі, дослідження, зустрічі - не вмістяться 

на сторінці. 

Але скільки ще того, що маємо в планах! 

Приєднуйтесь, активні! 

Працюймо і далі для рівності, партнерства і миру! 

 

 

22.09 



ІКЖЦ і Ла Страда вручали відзнаку ґендерної рівноваги патрульній поліції за практичний внесок в 

реалізацію принципу рівних првв та можливостей жінок і чоловіків 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz0_y0TIp9A&feature=youtu.be 

 

28 вересня - перший робочий день навчального туру за підтримки Програми Матра Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерландів. Основне завдання - ознайомитися ближче з 
процедурами Міжнародного кримінального суду. 
Поки МКС знаходиться в старому приміщенні, яке раніше належало телефонній компанії, але 
незабаром має переїхати в новий будинок, спеціально побудований під потреби організації. А 
поки ми відвідали його тут. Група складається з тих, хто працюють у громадському секторі, а 
зокрема, займаються документуванням даних порушень прав людини та насильства, зокрема, 
сексуального, на окупованих (раніше чи зараз) територіях, народні депутати, представниці 
державних органів влади. 
Півдня в Міжнародному кримінальному суді замінили кількаденний тренінг на цю тему.  
Зустріч з Президентом Silvia Fernandez de Gurmendi допомогла скласти загальну картину 
діяльності суду, розподіл справ за країнами, інші важливі речі, без яких складно перейти до 
конкретних деталей. 
Розмова з Прокурором для України Fatou Bensouda та її офісом Sam Shoamanesh, Emeric Rogier, 
Anna Coulouris не була повністю новою, бо група Прокурора вже неодноразово була в Україні і 
зустрічалася з деким з присутніх. Українська група обговорювала як процедурні кроки, які має 
зробити суд в досудовому аналізі, так і конкретні проблеми, пов'язані зі збором і 
документуванням інформації про ґендерно обумовлені злочини. 
Цікавою була розмова з директором сектору судових послуг Marc Dubuisson. Ця служба здійснює 
функції, пов'язані з охороною свідків, арештом підозрюваним та інші. Робота ускладнюється тим, 
що юрисдикція суду має понаднаціональний характер. 
Все почуте слід проаналізувати та викласти у вигляді рекомендацій для різних гілок влади. Час 
не чекає. 
 

 

 

 
 

Серед великого переліку організацій, що мешкають в цьому будинку, ми обрали 2 - Міжнародну 

федерацію прав людини та Парламентарії за глобальну дію. 

Враження склалися неоднозначні, дискусія, особливо в другій організації, була бурхливою - що 

може дати і не дати ратифікація Римського статуту, що первинне - ратифікація чи підготовка до 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz0_y0TIp9A&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/149483431800496/photos/pcb.937138256368339/937138203035011/?type=3
https://www.facebook.com/149483431800496/photos/pcb.937138256368339/937138203035011/?type=3


неї, чи можемо ми розраховувати чи не розраховувати на долю Грузії в поневірянні МКСом та 

багато іншого. 

 

Зустріч з Голандською ґендерною платформою 

Надзвичайно щира, цікава, плідна розмова 

Можливі цікаві контакти з питань впровадження Резолюції ГА ООН 1325, постконфліктної 

відбудови України, участі жінок в силових структурах тощо. 

Як з'ясувалося, керівниця організації Ельжбета має коріння у Рівенській області, як і Ірина 

Луценко. 

Майже 2 годин було замало, щоби обговорити все - будемо контактувати заочно до наступних 

зустрічей) 

 

Міністерство закордонних справ Нідерландів виглядає легко, прозоро, стильно. 

Золоту підлогу на першому поверсі не фотографували, але теж виглядає не подівано. 

Розмова була неформальна, цікава. Нас детально розпитували і про загальну ситуацію, і про 

ґендерні аспекти нашого конфлікту. Чи є відмінності в доступі до правосуддя для жінок внаслідок 

конфлікту? Чи впливають жінки на процес децентралізації та подолання корупції? Чи є зворотній 

вплив. В системі МЗС Нідерландів є система ґендерних уповноважених за напрямками (gender 

focal points). Це обізнані люди, які добре розуміються на деталях. 

Ми з радістю побасилися з Marisia Pechachek, яка була Першим секретарем посольства в Україні 

і брала участь в заходах, які наш центр проводив за підтримки програми Матра. 

 

устріч в українському посольстві з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві 

Нідерланди Олександром Горіним 

 

Мама Кеш - підтримка прав жінок, протидія насильству, реалізація рівних прав і можливостей. 

Близько 30 років тому молода фемінистка Мар'ян Сакс отримала спадок у кілька мільйонів 



доларів. Саме цей спадок став наріжним фондом для розвитку цієї організації.  

Зацікавлення нашою роботою, турбота про долю України, про її жінок прозвучало на зустрічі. 

 

15.10 

До участі запрошуються експерти з гендерних питань! 

30 жовтня, п’ятниця, 13:00 

Медіа центр, вул. Хрещатик 27а, 2 поверх, конференц-зала 

Експертний круглий стіл. Ґендерні квоти. Участь жінок у виборах. 

Буде представлено попередні результати Ґендерного моніторингу КВУ на місцевих виборах. 

 

29.10 

1325 

 

 

03.11 

http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=51536&cat_id=45376&show

Hidden=1 

http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=51685&cat_id=46333  

 

 

12.11 

Робоча група при Комітеті з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних 

відносин про внесення змін і доповнень до Закону "Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків" за підтримки Програми РАДА Фонду Східна Європа (АМР США). 

Сьооодні маємо розглянути питання ґендерно-правової експертизи та стандарти діяльності 

радриків і радниць з ґендерних питань. 

http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=51536&cat_id=45376&showHidden=1
http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=51536&cat_id=45376&showHidden=1
http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=51685&cat_id=46333


 

21.12 

вручення меморіальної стипендії (першої!) Олени Семіколенової, оголошення ґендерної анти-

відзнаки і обговорення процесу підготовки альтернативного звіту до Комітету ООН по ліквідації 

чсіх форм дискримінації щодо жінок за Рекмендаціями #30, присвяченими участі жінок у 

врегулюванні конфліктах на різних фазах. 

 

 

22.12 

Засідання робочої групи з питань обговорення проекту Концепції Державної цільової соціальної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству в Україні на період до 2020 року та 

проекту Державної цільової соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству 

в Україні на період до 2020 року. 

 


