Інформаційно-консультативний жіночий
центр

ГО «Ла Страда Україна»

АНТИ-ВІДЗНАКА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ ЗИМА-2018
Анти-відзнака вручається з 2009 року тим, хто або що продовжує стверджувати, пропагувати та
розповсюджувати застарілі ґендерні стереотипи та сексистські принизливі погляди. Анти-відзнака
вручається в дні літнього та зимового сонцестояння – 21 червня та 21 грудня.

НОМІНАЦІЯ «ВУСТАМИ ЧИНОВНИКА»
Стаття «Секретаря Ради національної безпеки і
оборони» Олександра Турчинова «Неомарксизм або
подорож у безодню» в якій він підтримує звернення
депутатів місцевих рад, засуджує діяльність Урядової
уповноваженої з питань ґендерної політики,
правозахисних організацій та активістів у сфері
ґендерної політики, утверджує ґендерні стереотипи,
наголошує на важливій ролі церкви і «євангельського
фундаменту»
у
боротьбі
з,
так
званими,
«збоченнями» тощо.

НОМІНАЦІЯ «ПОЛІТИЧНИЙ СЕКСИЗМ І СЕКСИЗМ У ПОЛІТИЦІ»
Народний депутат Володимир Мисик 17 жовтня на
засіданні Комітету з правоохоронної діяльності
образив народного депутата Вікторію Пташник
заявивши, що "фемінізм не пройде". Пташник
зробила зауваження про необхідність скасування
монополії державних установ у експертизі. У
відповідь Мисик назвав комітет "чоловічим" і заявив,
що жінки вносять "большую сумятіцу в наш мужской
коллєктів"

Народний
депутат
Сергій
Власенко
обізвав
заступницю голови Верховної Ради Ірину Геращенко
"підстилкою". Інцидент трапився під час екстренного
засідання Верховної Ради 26 листопада з приводу
запровадження воєнного стану

НОМІНАЦІЯ «ЯКБИ ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА»

Низка статей та заяви Ганни Турчинової,
кандидатки педагогічних наук, декана факультету
природничо-географічної освіти та екології
Національного педагогічного університету ім.
Драгоманова
проти
ґендерної
політики,
антидискримінаційної
експертизи
шкільних
підручників, за утвердження стереотипів та ін.

На панелі «Футбольна журналістика» Львівського
медіафоруму один зі спікерів Артем Франков
заявив, що жінка не може бути спортивною
журналісткою, аргументуючи це словами, що в неї
«щомісяця проблеми». За його словами, в жінки
на першому місці мала б бути сім'я й дитина, а не
робота

НОМІНАЦІЯ «КОРОЛІВСТВО КРИВИХ ДЗЕРКАЛ»
Реклама магазину "ProСвет", рекламна група ОДА (м. Маріуполь, Донецька обл.)

Реклама магазину «Цитрус»

Рекламний календар на 2019 рік Прилуцького заводу протипожежної техніки «Пожмашина»

Реклама мережі торгівельних центрів «Епіцентр»
Будівельний безліміт у "Епіцентрі" – дозволь собі більше!

Про ГО «Інформаційно-консультативний жіночий центр»:
Центр заснований як громадська організація у 1995 році.
Одна з засадничих цілей Центру – збір, узагальнення і розповсюдження інформації про діяльність жіночих
організацій та жіночі ініціативи в Україні та за її межами.
Інша мета Центру – розвиток дискусії щодо ґендерних проблем в політичному і соціальному житті України для
досягнення реальної рівності в суспільстві, а також проведення навчальних програм на базі
Уповноважувальної освіти.
Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.wicc.net.ua
Про ГО «Ла Страда Україна»:
ГО «Ла Страда Україна» (до 2016 р. Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”) з 1997
року працює в напрямі запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм
дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту
прав дітей.
Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.la-strada.org.ua

