
Ґендер. Конфлікт. Комунікації. 

Олена Суслова 

Ненавмисна маніпуляція може бути вдалою  

Успішна протидія ефективніша, коли базується на ґрунтовному аналізі 

 

Ґендерна політика – політика, спрямована на досягнення рівного правового 

статусу жінок і чоловіків та рівних можливостей для його реалізації, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства1. 

Інституція сектора безпеки, чутлива до ґендерних питань – це структура, що 

враховує різноманітні потреби щодо безпеки з боку чоловіків, жінок, хлопців 

і дівчат, а також забезпечує повну та рівноправну участь чоловіків і жінок2.   

Розуміння проблеми і зміни в цій сфері тільки починаються, проте вже є 

певний прогрес в системі Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх 

справ, де створені робочі групи з реалізації Резолюції РБ ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека»3. 

Водночас відсутній комплексний підхід із залученням всіх структур сектору 

безпеки і оборони України. Чому важливий цей компонент? Наскільки велико 

його значення в цій сфері? Що сьогодні перешкоджає широкому сталому 

запровадженню ґендерного підходу? 

Серед інших перепон наявні «ґендерні непорозуміння» у сфері національної 

безпеки, що коріняться у стереотипах та негативному ставленні до проблеми 

в цілому: 

- національна безпека не має відношення до ґендерної проблематики; 

- насильство у сім'ї не пов'язане з прийняттям рішень з проблем 

національної безпеки; 
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- всі групи мають однакові потреби безпеки; 

- жіночі громадські організації не можуть розглядатися як серйозні 

партнери в обговоренні питань національної безпеки. 

Вагомим контраргументом такому ставленню є те, що поруч з реальною 

ґендерною політикою активно розвивається її "гібридний" варіант - ґендерна 

маніпулятивна політика. 

Ґендерна маніпулятивна політика – політика, яка використовує ґендерні 

стереотипні уявлення, міфи, упередження тощо з метою маніпуляції 

суспільною думкою для досягнення політичних цілей (визначення авторське). 

Чому ґендерний фактор сьогодні активно використовується у протистоянні? 

Ґендерна рівність є одним зі стовпів нетоталітарного світу. При чому її 

(рівності) потенціал ще достатньо ані досліджений, ані використаний. 

 

Ґендер як наскрізна тема аналізу політики 

Для системного розуміння проблематики та шляхів подолання кризових явищ, 

як і всіх інших, важливо враховувати наскрізність ґендерного компоненту. Це 

співзвучно з тим, що називається ґендерним інтегруванням (gender 

mainstreaming). Таким терміном називають оцінку впливів на жінок і чоловіків 

будь-яких запланованих дій, включно із законодавством, політикою чи 

програмами в усіх сферах на всіх рівнях. Це стратегія, за якої інтереси й досвід 

і жінок, і чоловіків є інтегральним виміром проектування, впровадження, 

моніторингу й оцінки політик і програм в усіх політичних, економічних і 

соціальних сферах так, щоби жінки і чоловіки на рівних користалися плодами 

цих політик і програм. Таке визначення запропоноване Економічною і 

Соціальною Радою (ЕКОСОР) ООН4 . 

Реалізація принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні 

перестала бути прерогативою діяльності лише міжнародних агенцій та 
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громадських організацій. Державна ґендерна політика щороку набуває все 

більшої окресленості, послідовності, усвідомленості. Ухвалений 2005 року 

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»5 

заклав підвалини державної ґендерної політики. Її розвиток наступні роки не 

завжди мав послідовний характер і ефективні результати, проте відкинути 

певний поступ у цій сфері неможливо. 

Водночас важливо пам’ятати, що ґендерна складова – це не лише кількість 

жінок і чоловіків, які беруть участь у заході, це не лише відповідь на практичні 

потреби жінок для задоволення їх традиційних ґендерних ролей. Все це дуже 

важливо, проте ґендер, як наскрізна тема, має значно глибше відображення в 

житті суспільства через цінності, через непрямі впливи, через такі саме, часом 

непрямі, наслідки. Ґендерний вимір політичних процесів нерозривний від 

питання влади. Особливо яскраво це проявляється протягом насильницьких 

конфліктів. 

 

Конфлікт – руйнівник і конфлікт – творець 

Конфлікт, подібно органічним формам, має свій власний життєвий цикл. Він 

виникає, досягає емоційного, навіть насильницького кульмінаційного пункту, 

спадає, зникає і часто виникає знов. Життєвий цикл військового конфлікту 

умовно можна поділити на три фази - до насильства, під час насильства і після 

насильства, які відокремлюють одну від одної відкриття і припинення вогню.  

В західній традиції конфлікт частіше сприймається як зло та з іншими 

негативними конотаціями. Водночас, важливо також враховувати, що 

конфлікт завжди відкриває «вікна можливості», які варто використовувати, 

щоби конфлікт працював не лише на руйнацію, але і на творення нової 

реальності. 
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Проте, гібридна війна, як всеосяжне явище6, потребує деталізації того, як 

відповідати на загрози і використовувати «вікна можливостей» в сучасних 

умовах. 

Реагування на конфлікт в різних його фазах може бути дієвим тільки тоді, коли 

це реагування буде індивідуалізованим. Це посилить і дію, і результат. Наш 

намір є спроба дати певні виміри конфлікту на різних його стадіях з 

урахуванням ґендерного виміру, як однієї з категорій індивідуалізації. 

 

Конфлікт через «ґендерні лінзи» 

«Ґендерними лінзами» зазвичай називають можливість у будь-якому явищі, 

проекті, програмі, артефакті побачити відмінності між ситуацією для жінок і 

чоловіків і визначитися, чи веде вона до нерівності. 

Ґендерна складова є також частиною факторів, що обумовлюють ранні прояви 

конфлікту, а відповідно і його попередження. Так, різниця в середній 

тривалості життя жінок і чоловіків в Україні до війни складала майже 13 років, 

в різних регіонах країни вона також була різною. При цьому, в Донецькій 

області ця різниця складала 21 рік, хоча демографи вважають, що вже після 

долання бар’єру в 10 років можуть відбуватися некеровані зміни у суспільстві. 

При цьому, фізіологічна різниця середньої тривалості життя чоловіків і жінок 

складає лише 3 – 5 років. Інші фактори мають суспільні коріння, а тому можуть 

зменшуватися за допомогою суспільних важелів. Слід відзначити, що 

«загострення ґендерних диспропорцій7» також відбувалося і в Росії в період її 

підготовки до агресії проти України. Проте як вітчизняна, так і іноземні 

аналітичні підходи у вивченні конфліктів враховують подібні та інші 

диспропорції поки дуже мало і часом у дещо стереотипізованому вигляді. 
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«Відбувається статево-вікова трансформація суспільства, що формує стійкі 

гендерні та вікові диспропорції. Зокрема, частка жіночого населення (до 54 % 

його загальної чисельності) значно переважає у старших вікових групах. З 

початку 1990-х років зберігається відносно висока смертність серед чоловіків 

віком після 25 років. Зростає соціальне навантаження на працююче населення 

і поступово звужується його демографічна база. Крім того, тривале 

збереження такої гендерної диспропорції сприяло закріпленню у російському 

суспільстві «жіночих» рис колективної поведінки (наприклад, інфантильності, 

легковірності, жалісливості до індивідуальних негараздів людей)8». 

Феміністські концепції культури миру вимагають широких соціальних змін в 

персональних культурних цінностях. Тому ґендерна перспектива культури 

миру, розглядаючи мир в різних проявах, базованих на згаданих концепціях, 

застосовує “ґендерні лінзи”. Це допомагає бачити різні ролі і стосунки жінок і 

чоловіків в розбудові миру і не-миру, а також вплив на них ґендерованих 

структур9. Це може бути також корисним тим, хто хотіли би змінити цей світ 

на більш мирний, толерантний, дружній до чоловіків і жінок, свідомо 

рухаючись в цьому напрямку. 

Ґендерний вимір в рамках цього тексту передбачає наскрізний розгляд 

суспільних явищ через лінзи ґендерної рівності чи нерівності, а саме: рівного 

правового статусу жінок і чоловіків, їх рівних можливостей його досягнення, 

їх рівності перед законом, поваги до гідності чоловіків і жінок. Конфлікт 

розглядатиметься в трьох умовних фазах – до початку «гарячої» фази, 

«гаряча» фаза, фаза «враження» конфліктом. Ґендерні виміри безпеки і миру 

умовно мають окремі підвиміри. Вони розглядаються через призму концепцій 

ґендерного аналізу. 

 

Ґендерні виміри безпеки і миру 
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Для того, щоби мати повну картину становища жінок та чоловіків в тій чи 

іншій суспільній сфері, при проведенні аналізу важливо розуміти та вміти 

оперувати певними поняттями та концепціями. Слід відзначити, що і поняття, 

і концепції в цій сфері є доволі новими, а тому несталими і часом 

суперечливими. Для цілей виміру безпеки і миру застосовані наступні поняття, 

що використовуються для здійснення ґендерного аналізу в цілому і політики 

зокрема: 

• ґендерні загрози (загрози ґендерній рівності);  

• дискримінація за ознакою статі;  

• ґендерні практичні потреби жінок, дівчат, чоловіків, хлопців10; 

• паритетна участь жінок і чоловіків у житті суспільства в різних сферах і 

на різних рівнях;  

• диференційований доступ і контроль ресурсів жінок і чоловіків11;  

• ґендерний вплив та інституційні зміни. 

Безпека і мир за умовним поділом розглядаються окремо. Ґендерні аспекти 

безпеки розглядаються через ґендерні загрози, дискримінацію за ознакою 

статі, ґендерні потреби жінок, дівчат, чоловіків, хлопців. Ґендерний вимір 

миру розглядається через паритетну участь жінок і чоловіків у житті 

суспільства в різних сферах і на різних рівнях, диференційований доступ і 

контроль ресурсів жінок і чоловіків, ґендерний вплив та інституційні зміни 

(див. табл.). 

Прояви ґендерних вимірів безпеки і миру є результатом авторського аналізу 

ситуації в Україні та країнах регіону, які уже постраждали від конфліктів 

ініційованих, підтриманих, посилених Росією, чи мають таку загрозу. Слід 

відзначити, що ці тенденції притаманні і самій Росії, яка тим самим несе 

загрозу і своєму суспільству. Дані отримані в результаті спостережень, фокус-

груп та використання інформаційних ресурсів з 2010 року. 
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Одним з найпотужніших факторів ескалації конфлікту серед ґендерних 

вимірів є, на нашу думку, активізація анти-ґендерних рухів з комплексним 

підходом до руйнування ґендерної політики. Слід відзначити, що цей 

індикатор проходить через всі три фази і має прояви в усіх країнах регіону. 

Різниця полягає лише в силі місцевого спротиву цьому фактору і рівні 

урахування його політиками і  державою. 

Анти-ґендерні рухи розвивалися в розрізі загальної концепції «русского міра», 

прояви якої часто зводять виключно до захисту російськомовного населення 

за межами Росії12. Проте гібридна війна як конфлікт інтерпретації цінностей 

не міг обійти таку важливу тему як рівні права і можливості жінок і чоловіків, 

паритетна участь у всіх процесах трансформації суспільства, рівний доступ до 

ресурсів тощо.  

В Україні цей фактор особливо активізувався 2010, з приходом до влади 

президента В. Януковича, і навіть побіжний аналіз підтверджує, що їх 

розвиток у Україні (а подальший аналіз показав, що і в інших країнах) був не 

тільки і не стільки місцевою ініціативою, скільки спрямованою політикою, яку 

добре готували, підтримували і поширювали не з України. 

В червні – липні 2010 вищі установи держави – Президента, Прем’єр-Міністра, 

Генерального Прокурора, народних депутатів – почали «бомбардувати» 

чисельними листами, зміст яких зводився до однієї тези – «ґендерна політика 

та ювенальна юстиція вбивають народ, тому їх треба позбавитися, як 

ворожих». Перший погляд на подібні листи складав враження, що вони 

прийшли від людини з нестабільною психікою, але вже другий наштовхував, 

що лист цей складали не «нєграмотниє бабушки і дєдушки», а дуже навіть 

обізнані люди в маніпуляційних технологіях: 

- трохи правди, а за нею «довгий хвіст» неправди; 

- правдива посилка, хибний висновок; 

- пряма брехня; 

                                                           
12 Світова гібридна війна: український фронт, за загальною редакцією В.П. Горбуліна (Global War: Ukrainian 

Front)National Institute of Strategic Studies Ukraine, 2017 , p. 276 

[http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/HW_druk_fin+site_changed-6e437.pdf access: 2017] 



- заміна раціонального ірраціональним 

- інші 

Може, колись і прочитаємо доповідні записки 18 управління ФСБ з Санкт-

Петербурга, але припустити можна і сьогодні, тим більше, що розвідки в 

цьому напрямку почалися ще до російської агресії і окупації частини 

України13. При цьому і реальні події, і фейки спрямовані на досягнення одних 

цілей. Сама російська влада активно експлуатує сексизм, стереотипи і 

гомофобію для підтримання власних дій. Там це добре спрацьовує досі, тому 

таку "підготовчу роботу" вона вважала необхідною і в Україні. Але у нас, на 

відміну від них, розвалити "ґендерні мури" виявилося значно складніше. На 

нашу думку, перешкодою "валятелям мурів" стала феміністська ґендерна 

частина громадянського суспільства. Так, вона в нас не така вже була і велика 

тоді за кількістю, але свідома, зріла, цілеспрямована і об'єднана в групи типу 

Ґендерної стратегічної платформи, створеної 2011 саме для стратегічного 

подолання тих викликів правам і свободам, які того часу вже буйно розквітали 

в країні. Застосування російською владою такої своєрідної ґендерної політики, 

цілеспрямованої і активної з одного боку і деструктивної і ненависницької з 

іншого, мало на меті посилити атмосферу недовіри, ксенофобії і агресії. Про 

організоване втручання свідчили неодноразові наклади брошур 

антиґендерного спрямування14 по 20 тисяч примірників кожного. Підготовлені 

цілі пакети інструкцій депутатам, педагогам, батькам також виказували 

системний підхід до кампанії в цілому і її іноземне походження зокрема. Про 

іноземне походження свідчили самі тексти, які зверталися до аналізу 

відкритих джерел, але не враховували певні ширші аспекти українського 

законодавства, формат державних установ, їх підпорядкування, які на той час 

вже суттєво відрізнялися від російських15. Базова антиґендерна брошура була 

                                                           
13 https://global.oup.com/academic/product/sex-politics-and-putin-9780199324347?cc=ua&lang=en&  

http://www.golos-ameriki.ru/a/putin-as-a-perfect-man/1771226.html  

http://censoru.net/816-rozhat-ot-putina-zakonoproekt-vnesen-elenoy-mizulinoy-v-gos-dumu-rf.html  
14 http://rodkom.org/2011/91.html   
15 http://dotu.org.ua/stati/analiticheskie-stati/1680-gender-nafiga-on-nam  
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зразком поєднання різноманітних пропагандистських маніпуляційних 

технологій як суміш брехні звичайної, брехні витонченої і лякалок. 

Разом з цим "фоновим" рухом розгорнулися й інші "інструментальні 

композиції" - законодавчі обмеження вступу жінок до вишів системи МВС, 

руйнація національного механізму утвердження ґендерної рівності на 

виконавчому рівні, тощо, все підкріплене сексистськими висловлюваннями 

тодішніх високопосадовців. 

Саме реакція ґендерного кластера громадянського суспільства, фахова, 

наполеглива, послідовна, креативна, знизила негативний вплив, а в деяких 

випадках навіть допомогла створити новий ширший інструментарій протидії 

тоталітарним наступам в країні. Бо саме влітку 2013 Верховна Рада прийняла 

Закон "Про запобігання і протидію дискримінації в Україні", який увібрав в 

себе уроки позовів проти Прем'єр-міністра Миколи Азарова за його вислів, що 

реформи не є жіночою справою, та проти постанови Кабінету Міністрів, що 

містила непряму дискримінацію і обмежувала право деяких груп, зокрема, 

жінок, вступати до університетів внутрішніх справ.  

Листи «обурених громадян» були першим кроком. Їхній зміст змінювався з 

часом – від лякалок до вимог, зокрема, до Верховної Ради відмінити Закон 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а пізніше – 

і положення Конституції. 

Листи депутатам ініціювали політичну волю – підняти питання. Окремі 

депутати це активно робили, як виглядало, «на вимогу народу»16.  

Слід відзначити, що Ігор Друзь (справжнє прізвище Дузь), голова 

«Батьківського комітету»17 (позиціонувалася як громадська організація, 

реально була мережею груп, які підтримувала православна церква 

Московського патріархату), став на той час помічником народного депутата, з 

початком окупації Росією України – «радником та прес-аташе екс-міністра 
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оборони ДНР Ігоря Стрілкова». Він також є засновником і керівником 

організації «Народний собор», можливо, й інших. 

Цей час також характеризується створенням широкого кола ЧОНГО 

(авторське визначення) - ChONGO (Church organized NGOs) – організацій, які 

називають себе незалежними громадськими організаціями, які водночас 

такими не є, а є лише каналами комунікації послань церкви, в цьому випадку 

– Московського патріархату. Ці організації слід відрізняти від релігійних 

громадських організацій, які не приховують свого походження, діяльності, 

зв’язків з релігійними організаціями. Створення «Батьківського комітету» як 

парасолькової організації, що об’єднала вище згадані організації та їх 

боротьбу проти ґендерної політики та ювенальної юстиції, організація 

довготривалої, спрямованої, витратної кампанії проти ґендерної політики та 

ювенальної юстиції як проявів демократичних цінностей – ось неповний 

перелік фактів, які не є свідченнями підготовки війни, якщо їх розглядати 

відірвано від контексту, але в комплексі з іншим вони спрямовані на підрив 

позицій як громадянського суспільства, так і держави в цілому, а також 

безпосередній вплив на людей, як індивідуальних носіїв ідеології. 

В Україні згадані зусилля наштовхнулися на високий рівень опору з боку 

громадянського суспільства. Саме у відповідь на такі виклики жіночі і 

ґендерно-орієнтовані громадські організації і окремі експерти 2011 створили 

Ґендерну стратегічну платформу18 з метою регулярного моніторингу ситуації, 

оцінки і вироблення рекомендацій – насамперед, собі, проте  і для здійснення 

зусиль адвокації на державу і на міжнародні організації. На наш погляд, це 

багато в чому послабило результати масованої кампанії і тим самим, серед 

інших факторів, допомогла Україні уникнути «падіння в прірву», яке їй 

готувалося 2014 року.  

Огляд ситуації в інших країнах регіону, зокрема, Грузії і Молдові, показав, що 

неврахування потенційно негативного впливу цього фактору призвело до 
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посилення тенденцій клерікалізації суспільства в цих країнах19 і повернення 

патріархатних тенденцій загалом20. 

Чому саме ґендерна політика? Демократичні цінності мають значно ширше 

поле проявів. 

Ґендерна рівність є важливою «межею» між ліберальними і консервативними 

цінностями, бо ґендерна нерівність дає право легалізувати контроль над 

половиною суспільства (жінок), щоби легше здійснювати його над 

суспільством в цілому. Ґендерна нерівність позбавляє права вибору і чоловіків, 

бо вона також легалізує «право чоловіків перетворюватися на гарматне м'ясо». 

Рівність і недискримінація є засадничими для партнерського суспільства і 

неприпустимі для домінаторного. Чому першими «на лінії вогню» виявилися 

саме рівні права жінок і чоловіків? Тому, що ґендерний досвід мають всі. Люди 

можуть тривалий час чи навіть все життя не мати досвіду стосунків з іншими 

етнічними групами, іншими релігіями, тощо, але досвід стосунків жінок і 

чоловіків мають всі. В ньому накопичені найтриваліші практики як 

дискримінації, так і недискримінації. Свідомо чи ні, але «цей бастіон» є 

першою і останньою барикадою. 

З іншого боку, за аналогією з Росією, автори кампанії проти ґендерної 

політики вважали, що це «найслабкіша ланка», тому її послаблення чи повне 

зупинення будуть важливими для наступних кроків в цій сфері. Слід 

відзначити, що кроки робилися не лише у вигляді нападок, кампанії в органах 

місцевої влади, освітніх закладах тощо. 2011 року був проведений, так званий 

експеримент, коли в системі вишів МВС, за постановою Кабінету Міністрів 

було вирішено, що перший рік навчання буде здійснюватися, як і раніше, за 

категорією «курсант», а другий рік – «солдат строкової служби», що 

виключало можливість навчатися певним категоріям, насамперед, жінкам.  
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Якщо звернутися до такого прояву конфлікту як відкриття «вікна 

можливостей», зокрема, для жінок в період «гарячого» конфлікту, то це 

зазвичай не є кардинальною зміною в ставленні до ролі жінок у суспільстві. 

Це швидше є відображенням патріархатного ставлення до людей – жінок і 

чоловіків, і використання жінок в тяжкі часи, коли є потреба у додаткових 

людських ресурсах. Водночас за наявності сильного громадянського 

суспільства, його активізації в часи насильницьких конфліктів та урахування 

тенденцій періоду «після насильства» можна зосереджувати зусилля на тому, 

щоби запобігти зниженню участі жінок в усіх суспільних сферах і на всіх 

рівнях після закінчення загострення.  

Ці і подібні факти слід розглядати детальніше і в комплексі, але вже сьогодні 

бачимо, що ґендерний підхід до питань безпеки не є формальною відповіддю 

на вимоги міжнародних організацій та донорів. Це є важливий фактор, і 

нехтування ним може мати серйозні наслідки.  

Яке практичне застосування можуть мати подібні індикатори? На рівні 

зростання напруги, під час, так званих, переднасильницьких стадій конфлікту, 

у всіх діючих осіб є можливість активніше впливати на ті чи інші складові. 

Раннє попередження конфлікту, як мінімум, має повідомляти на ранніх стадіях 

про ескалацію конфлікту, але в реальності це зазвичай обмежується лише тим, 

щоби «знати, куди направити людей, коли почнеться ескалація насильства». 

Використання запропонованої системи ґендерного виміру безпеки і миру дає 

можливість послабити негативні тенденції чи повністю їх зупинити, водночас 

розвивати інші стратегії, які можуть посилити запобіжні тенденції проти 

конфліктів та сприяти розвитку сталих стратегій розвитку суспільства в 

цілому. 

 

«Нова» ґендерна маніпулятивна політика Росії 

Наша реакція на конфлікт з цією країною – на війну, приховану і відкриту 

агресію, на саме існування, на превеликий жаль, досі певною мірою несе в собі 

залишки постколоніального синдрому – тут і про «братерсько-сестринський 



зв'язок», і про те «як вони це витримують і коли вони все зрозуміють». Але 

головне – наша емоційна реакція на Росію, її дегуманізація, проглядаються і в 

тому, що ми не дуже ретельно її вивчаємо. Багато хто сподівається, що вона 

вже конає, а ми чекаємо, коли «згинуть наші воріженьки». Але це не так. Тому 

нам слід звернути увагу на процеси, що відбуваються там. А це і «тихий 

переворот», який практично повністю змінив чи знищив державну 

управлінську структуру, і самоцензура, яка вища за реальні репресії, і нове 

гібридне «громадянське» суспільство, і багато чого іншого в країні квітучого 

«султанізму»21, яку ми якщо не прогледіли, то можемо.  

І це не лише питання однієї сусідньої країни. Це геополітичний виклик. Це 

питання безпеки не лише національної, а і регіональної і глобальної. 

 

Сучасна російська ґендерна маніпулятивна політика організовано і свідомо 

використовує ґендерний компонент у своїй загальній гібридній політиці. 

Специфічні російські ґендерні стратегії можна умовно описати наступним 

чином: 

- "психосоматика"; 

- "медові пастки" масового впливу; 

- "жінки-миротвориці". 

 

"Психосоматика" 

Згідно основному постулату психосоматики як науки, в основі лежить реакція 

на емоційне переживання, що супроводжується функціональними змінами і 

патологічними порушеннями в органах. У нашому випадку такими 

«порушеннями» називаються зниження критичного ставлення до світу і 

всього, що в ньому відбувається, через  специфічні «збудники» та реакцію на 

них. Це вивчає також інженерна психологія та інші науки. Спрощений опис 

                                                           
21 http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf  

http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%2007.11.pdf  

http://www.liberal.ru/upload/files/Prakticheskoe_razivitie_Rossii.pdf
http://www.minchenko.ru/Doklad%20Politburo%202.0_2016%2007.11.pdf


каже про те, що після тривалої монотонної діяльності здатність мозку 

адекватно оцінювати і аналізувати знижується.  

Подібні «вишивальні забіги»22 та інші форми «громадської діяльності» 

сьогодні є широко розповсюдженими в Росії. 

 

 

«Медові пастки» масового впливу 

Медова пастка (секс-шпигунство) – використання спецслужбами частіше  

жінок, а часом і чоловіків, які через інтимний контакт отримують контроль над 

цікавою для спецслужб персоною – технологія відома, проте вона зазвичай 

вважається інструментом індивідуального впливу.  

Складання переліку жінок з «біологічним ресурсом» з накладанням його на 

«суспільно-корисну працю» має на меті керувати цим процесом з 

використанням біо-соціальних мотивацій. 

«Мисс ресурсная внешность — девушка обладающая биологическим 

ресурсом, стремлением к общественно-полезной и социальной деятельности, 

человеческий потенциал которой выражается на её лице привлекая к объекту 

повышенное внимание широких масс»23. 

Такі підходи мають різноманітне застосування не лише у випадках спеціально 

визначених міс, а і для «широкої публіки». 

«Кремль хоче підняти явку на виборах через сервіс знайомств – ЗМІ 

Понеділок, 21 серпня 2017, 09:19 

                                                           
22 http://wap.nevamozaika.forum24.ru/?1-16-0-00000017-000-0-0   

https://forum.stitch.su/topic/4140/  
23 

https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1

%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%8C  

http://wap.nevamozaika.forum24.ru/?1-16-0-00000017-000-0-0
https://forum.stitch.su/topic/4140/
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Кремль вирішив використовувати додаток для пошуку знайомств Mamba для 

підвищення явки на губернаторських виборах. 

Про це повідомляє 21 серпня видання "Дождь", посилаючись на джерела, 

близькі до Кремля. 

Якщо експеримент вдасться, його можна буде використовувати під час 

президентської кампанії в 2018 році, відзначає видання. 

Служба знайомств Mamba випустила додаток під назвою "Разом на вибори" – 

є для скачування на iPhone і Android. Дизайн додатка повністю збігається з 

додатком основного сервісу, а при запиті технічної підтримки додаток 

відправляє на сторінку Mamba.ru. 

У додатку молодим людям пропонується знайти собі пару, зустрітися єдиний 

день голосування на виборах губернатора 10 вересня (проходять у 16 регіонах) 

і разом проголосувати. 

При пошуку пари дається фотографія "кандидата" і пропонується відповісти 

на питання: "Підеш з нею (з ним) на вибори?". При збігу позитивних 

відповідей у хлопця і дівчини користувач отримує повідомлення: "Схоже, ми 

сподобалися один одному. Ми можемо разом піти на вибори 10 вересня". 

Після цього користувачі отримують можливість листуватися. Також у додатку 

можна знайти виборчу дільницю, зручну обом користувачам. 

Генеральний директор "Мамби" Андрій Бронецький сказав "Дождю", що 

запустити такий додаток їм "порадили"24. 

 

«Жінки-миротвориці» 

Природнє прагнення частини жінок активніше впливати на політичні процеси 

через свою власну участь та чисельні прямі і опосередковані бар’єри на цьому 

шляху створили феномен, досить поширений в суспільствах, де рівень 

політичної участі жінок низький – це використання жінок в «непривабливих» 

ситуаціях.  

                                                           
24 http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/21/7152769/     

http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/21/7152769/


Серед найпоширеніших практикують такі маніпулятивні використання жінок 

в політиці: 

• прикраса першої п’ятірки виборчих списків; 

• жінки як спікери непопулярних і поганих новин;  

• «радниці без порад», коли їх призначення є лише фасадом бездіяльності; 

• жінки в якості щитів. 

Жінки в якості щитів можуть використовуватися не лише в прямому, а і в 

переносному розумінні. Намагання активізувати під виглядом «народної 

дипломатії» різноманітні «мирні ініціативи» типу «жіночого Мінську» є саме 

таким прикладом.  

Маніпулятивні тенденції в «мирних діалогах» носять різний характер, проте 

спостерігаються спільні тенденції: 

• «діалог з окупованими територіями» за «допомогою» російських 

посередниць, спостерігачок, учасниць;  

• деполітизація політичних цілей з просуванням ідеї про те, що «сваряться 

політики, а нам нема чого ділити»; 

• «примирення з ґвалтівником» - примирення як «шлях» до реального 

припинення вогню і закінчення війни, який «можуть своїм прикладом 

показати жінки»; 

• примітивізація ґендерної проблематики, зокрема, в процесах 

миротворення, зведення її до примирення будь-якою ціною; 

• участь жінок в мирних ініціативах, яка не підвищує їх статус як 

"серйозних гравців», а навпаки профанує саму ідею жіночого руху, його 

сили, спроможності та самостійності. 

 

Висновки і рекомендації 

 

В сучасному світі є багато факторів, які раніше не розглядалися, як впливові і 

тому варті уваги. Серед них не останнє місце займає ґендерний. Його 



нехтування спотворює загальну картину і можливі шляхи розв’язання 

ситуацій. 

Грамотна ґендерна політика поширює базу залучення людських ресурсів, 

урізноманітнює фаховий досвід, створює більше варіацій в екстремальних 

випадках, покращує загальну атмосферу в суспільстві. Сектор безпеки і 

оборони може отримати додаткові переваги та бути краще підготовленим для 

виконання своїх завдань.  

Важливо планувати і реалізовувати принцип рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на всіх рівнях і в усіх підрозділах. 

Стратегії і тактики ґендерної складової реформування сектору безпеки і 

оборони можуть містити: 

- Комплексний аналіз (інституції та функцій, що вона виконує) з 

урахуванням ґендерної складової. 

- Ширше залучення жінок в сектор безпеки та оборони, зокрема, до 

процесу миротворення. 

- Участь громадянського суспільства в процесах реформування сектору 

безпеки та оборони з урахуванням ґендерної складової. 

- Урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 

усіх аспектах діяльності секторі безпеки та оборони. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця. Ґендерні виміри безпеки і миру 

Ґендерні загрози 

(пересування, 

зникнення і пошук, 

тощо) 

Дискримінація за 

ознакою статі 

Потреби жінок, 

дівчат і чоловіків, 

хлопців (залежно 

від ролей) 

Участь жінок в 

житті суспільства 

в різних сферах і 

на різних рівнях 

Диференційований 

доступ до ресурсів 

для жінок і 

чоловіків 

Ґендерний 

вплив/інституційні 

зміни 

Примітки і 

доповнення 

Ґендерний вимір безпеки Ґендерний вимір миру  

До конфлікту (що було чи що ми бачили, що може передувати конфлікту – early warning) 

Активізація анти-

ґендерних рухів з 

комплексним 

підходом до 

руйнування 

ґендерної політики 

Ґендерні 

стереотипи у 

публічному 

дискурсі (виступи 

політиків, змі, 

реклама тощо) 

Ігнорування 

поліцією і судом 

випадків 

домашнього 

насильства 

Низька участь 

жінок на високих 

рівнях прийняття 

рішень (менше 

25%) 

Ізолювання 

сільського 

населення від 

соціальних 

процесів зі 

збільшенням 

ґендерних 

диспропорцій 

Руйнування 

механізму 

ґендерної рівності 

 

Політика від 

«керованого 

громадянського 

суспільства» до його 

повного контролю і 

створення нових 

гібридних форм 

Обмеження та чи 

привілеї доступу 

до професій для 

жінок через пряму 

дискримінацію 

Збільшення 

розриву у 

середній 

тривалості життя 

жінок і чоловіків 

більше, ніж 10 

років 

Формальні 

підходи до 

гармонізації 

участі жінок у 

владі (формальні 

квоти, брак 

реальних 

практичних 

методів 

залучення жінок в 

політику) 

Руйнація малого 

бізнесу, де 

переважає частка 

жінок 

Фрагментарна і 

нестійка технічна 

донорська 

допомога у сфері 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

 

Внесення 

законопроектів і 

прийняття законів, 

що порушують права 

жінок (анти-абортне 

законодавство, 

обмеження доступу 

Обмеження та чи 

привілеї доступу 

до професій для 

жінок через 

непряму 

дискримінацію 

Викривлення 

процесів 

ґендерного 

інтегрування з 

вимиванням 

компонентів 

відповідності 

ґендерним 

Сексистська 

організаційна 

політична 

культура 

несприятлива 

просуванню 

жінок в політику 

 Знищення 

соціальної 

інфраструктури на 

селі, в якій 

переважно були 

зайняті жінки  

 



до певних професій 

тощо) 

потребам жінок і 

чоловіків 

Зростання 

фундаменталістських 

тенденцій в 

провідних релігійних 

інституціях 

Зневажливе 

ставлення до 

жінок як частина 

субкультури 

державної влади 

Зменшення 

можливостей 

ґендерних 

досліджень, 

освіти, просвіти 

Низька участь 

жінок в 

дипломатії, 

міжнародних 

організаціях, 

перемовинах 

 Пенсійна реформа 

і підвищення 

пенсійного віку 

жінок без 

відповідних 

компенсаторних 

механізмів для 

найбільш 

вразливих верств 

жінок 

 

Мілітаризація 

суспільних 

інститутів (змі, 

освіта, тощо) 

Підміна понять 

традицій, коли 

цим називаються 

стереотипи 

Скорочення 

соціального 

бюджету без 

урахування 

ґендерного 

бюджетування 

Маніпулятивне 

використання 

жінок в політиці 

(жінки як спікери 

непопулярних 

новин, радниці 

без порад, тощо) 

 Гальмування 

ґендерного 

підходу в освіті 

 

Використання 

маніпулятивних 

технологій для 

створення 

молодіжних, жіночих 

груп, структур, рухів 

антидемократичного 

спрямування 

(тероризм, 

«титушки», «міс 

ресурсна 

зовнішність» тощо) 

Посилення 

множинної 

дискримінації 

(через кілька 

захищених ознак) 

Підвищення 

вразливості 

вразливих груп 

(діти. Молодь, 

люди похилого 

віку, тощо) 

Брак жінок в 

«базових» 

структурах (за 

термінологією 

BEIS – basic, 

economy, 

infrastructure, 

socio-cultural 

funsctions) 

 Відсутність 

державної 

політики 

паритетної 

відповідальності 

обох батьків  

 

Декриміналізація 

ґендерно-

Жорсткі 

маскулінізовані 

індикатори 

Неврахування 

важливості 

ґендерних потреб 

  Обмеження та 

заборона 

 



зумовленого 

насильства 

фондів, донорів, 

міжнародних 

організацій 

(в тому числі і 

донорами) в 

плануванні 

міжнародних 

фондів 

Під час конфлікту  (що є чи нам здається є чи може бути) 

Ґендерні загрози 

(пересування, 

зникнення і пошук, 

тощо) 

Дискримінація за 

ознакою статі 

Потреби жінок, 

дівчат і чоловіків, 

хлопців (залежно 

від ролей) 

Участь жінок в 

житті суспільства 

в різних сферах і 

на різних рівнях 

Диференційований 

доступ до ресурсів 

для жінок і 

чоловіків 

Ґендерний 

вплив/інституційні 

зміни 

Примітки і 

доповнення 

Сексуальне 

насильство в зоні 

конфлікту 

Посилення 

дискримінаційних 

практик по 

відношенню до 

жінок (зростання 

сексизму, ранні 

шлюби, 

обмеження 

доступу дівчат до 

освіти, зневажливе 

ставлення до вдів, 

примус до 

проституції тощо) 

Новий 

соціальний досвід 

участі в 

«нежіночих» 

сферах праці та 

зайнятості 

Більша готовність 

і відкритість 

сектору безпеки 

до участі в ньому 

жінок 

Зміна конфігурації 

ринку праці з 

переорієнтацією на 

військові потреби 

Посилення 

множинних 

навантажень 

традиційних 

ґендерних ролей на 

жінок різних груп 

(ВПО, 

комбатантки, 

дружини 

військових тощо) 

 

Релігійна 

радикалізація 

Використання 

жінок в якості 

щитів в бойових 

зіткненнях 

Зменшення 

соціальної 

допомоги 

держави 

Активізація 

стереотипного 

ставлення до 

жінок в результаті 

мілітаризації 

суспільства 

Ускладнення 

доступу до базових 

потреб, що 

ускладнює жінкам 

виконання їх 

традиційних 

ґендерних ролей 

Прийняття НПД 

1325 

 

Збільшення кількості 

суїцидів 

 Зниження рівня 

безпеки і 

захищеності 

житла 

Активізація жінок 

на вищих щаблях 

влади («вікно 

можливостей») 

   



  Зниження 

свободи 

пересування 

Активізація жінок 

в захисті прав в 

суді 

   

«Після конфлікту» - якщо конфлікт заморожений чи відійшов від своєї гарячої фази (що є чи що ми очікуємо чи думаємо, що може бути) 

Ґендерні загрози 

(пересування, 

зникнення і пошук, 

тощо) 

Дискримінація за 

ознакою статі 

Потреби жінок, 

дівчат і чоловіків, 

хлопців (залежно 

від ролей) 

Участь жінок в 

житті суспільства 

в різних сферах і 

на різних рівнях 

Диференційований 

доступ до ресурсів 

для жінок і 

чоловіків 

Ґендерний 

вплив/інституційні 

зміни 

Примітки і 

доповнення 

Епідемічна загроза 

ЗПСШ 

Відновлення 

патріархатних 

тенденцій 

 Непрямі шляхи 

усунення жінок з 

активної 

політичної арени 

Звуження 

зацікавленості 

донорських  

організацій в 

громадянському 

суспільстві, 

зниження 

фінансування та 

інших 

можливостей 

  

Екологічні загрози в 

зоні конфлікту з 

можливими 

обмеженнями 

доступу до базових 

ресурсів (вода, 

електроенергія тощо) 

Героїзація 

чоловіків, 

виправдання їх 

правопорушень, 

зокрема, 

сексуального 

насильства 

 Зменшення 

експертного 

залучення жінок  

Психологічна 

допомога 

потерпілим від 

конфлікту має 

слабку ґендерну 

диференціацію 

  

Складнощі 

повернення до 

доконфліктного 

побуту і відновлення 

комфорту 

  Демотивація 

жінок до участі в 

прийнятті рішень 

Недостатній 

механізм допомоги 

потерпілим від 

сексуального 

насильства 

  

Ранні шлюби там, де 

раніше така традиція 

була відсутня 

  «Вигорання» 

жінок в 

політичній участі 

Орієнтація 

програм 

демобілізації на 

чоловіків без 

  



урахування 

відмінності потреб 

жінок і чоловіків  

Демографічні 

дисбаланси 

      

Зростання кількості 

зареєстрованих 

зґвалтувань і 

суїцидів  

      

 

 

 

 



 


