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Підготовка рекомендацій для внесення змін і 
доповнень до закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» із застосуванням досвіду 
Іспанії в Законі про ґендерну рівність 

Січень – квітень   

Дискусійний клуб «Ґендерний вимір 
конфлікту» 
10 лютого 2016 р. Міжнародний жіночий 
правозахисний центр "Ла Страда - Україна" 
та Інформаційно-консультативний жіночий 
центр провели Дискусійний клуб «Ґендерний 
вимір конфлікту». Завданням зустрічі був 
обмін думками щодо ґендерних питань та їх 
візуалізація через вільне усне обговорення.  
Досить часто ґендерний вимір конфлікту 
залишається поза увагою, хоча при цьому 
має значний вплив на формування відносин 
у суспільстві, більше того, встановлення 
ґендерної рівності в концептуальному та 
теоретичному аспектах не зводиться лише 
до сфери захисту прав жінок, а охоплює 
захист прав особи як такої. Учасниці та 
учасники обмінялися думками щодо 
ключових ґендерних проблем і потреб 
постраждалих груп і громад , зокрема, 
зумовлених впливом воєнних дій. 
Захід проходить в рамках проекту  

 
 

 

 

Регіональна зустріч «Жінки, мир, безпека», 
Стамбул, лютий 

 

 

В рамках КСЖ ООН – «Жінки, мир, безпека» 
Дякуємо всім, хто допомогли організувати і 
За підтримки СФУЖО, Об'єднаних 
методистських жінок, Глобального жіночого 
фонду, Посольства Нідерландів, уряду 
України  
17.03.16  

 

 



В рамках КСЖ ООН 
Сесія, організована місією України при ООН 
Цілі сталого розвитку для жінок, 
переміщених внаслідок конфлікту  
19.03.16 

 
 

 

Установча зустріч ґендерної громадської 
ради МФО Рівні Можливості ВР 
Встановлення цілей, тематичних груп, 
першочергових кроків  
24.03.16 

 

 

Internal Displacement: Experiences, Challenges 
and Perspectives Conference in Tbilisi started. 
Julia Kharashvili, leader of the IDPWA 
"Consent" opened it. 
Внутрішнє переміщення: досвід, виклики і 
перспективи. Юлія Харашвілі, керівниця 
організації "Згода".  
22 – 24.04.16 

 

 

18 травня  
Міністр оборони України Степан Полторак 
підписав План дій Робочої групи з питань 
виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на 2016 рік. 
Це результат роботи дуже і дуже багатьох. 
Роботи тривалої, часом непомітної, часто 
довго безрезультативної. 
План - це завершення одного етапу і початок 
іншого. 

  

Початок роботи міжвідомчої робочої групи з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.  
Попередня зустріч відбулася 10 грудня 2010, 
наступного дня після оголошення 
"адмінреформи" 31.05.16 

 

 

МФО "Рівні можливості», ГО «Ла Страда-
Україна», Міністерство соціальної політики, 
ГО "Інформаційний консультативний 
жіночий центр" провели брифінг до старту в 
Україні загальноєвропейської кампанії в 
підтримку захисту жінок від насильства 
StepUp! (Крок вперед!). 
Кампанія StepUp! Націлена на лобіювання 
змін, спрямованих на боротьбу із ґендерним 
насильством, зокрема, на ратифікацію 
Стамбульської конвенції, створення 
достатньої кількості притулків та покращення 
послуг для постраждалих від насильства. 
Свобода від насильства – основне право 
людини. Жодна жінка не буде здатна 

 

 



користуватися правами людини сповна, 
допоки вона може бути жертвою насильства. 
 
31.05.16 

 
Регіональна зустріч (Південно-Східна Європа) 
з проблематики репарацій постраждалим від 
сексуального насильства в конфліктах (СНК) і 
використання Інструкцій Генерального 
Секретаря ООН з цього питання (далі - 
Регіональна зустріч з питань СНК за 
підтримки ООН Жінки, 9 – 10.06.16 
Елісон Девідян, спеціалістка з питань 
політики підрозділу перехідного правосуддя, 
ООН Жінки, сказала, що він лише тоді 
матиме вагомі наслідки, якщо на кожному з 
етапів, від перекладу і розробки 
нормативно-правових актів до 
впровадження і регулярного моніторингу во 
главі кута буде людина - потерпілі, їхні 
близькі, всі, хто постраждали від цього 
ганебного явища, що супроводжує війни. 
Документ справді має цікаві, потрібні і 
близькі Україні положення і рекомендації 
Олена Суслова (основні тези) 
Більше року ані державні установи, ані 
міжнародні донори не підтримували наші 
зусилля в цій сфері. Починали громадські 
групи і організації. Зараз ситуація змінилася з 
боку і одних, і інших. 
Ми виокремлюємо 7 умовних ліній, за якими 
весь процес, пов'язаний з СНК: 
- шукати потерпілих і свідків 
- мати до них доступ 
- вміти говорити з ними 
- розуміти , що сексуальне насильство - це не 
лише зґвалтування 
- допомагати потерпілим 
- реагувати, навіть, якщо на якомусь етапі 
випадки "не помітні", закону нема, а 
механізм переадресування не існує 
- попереджати повторення, тобто 
викорінювати структурне ґендерне 
насильство і системну ґендерну 
дискримінацію 
 

 

 



Зустріч "Жінки і конфлікти: дії і надії"  
13 – 14.06.16 

 

 

Тиждень мирних діалогів жінок регіону 
почався із зустрічі в МЗС Австрії. Гайді-
Клаудія Гюрер, дипломат, добре відома в 
країнах Кавказського регіону, зараз готує 
свою країну до головування в ОБСЄ. Питання 
конфліктів і їх врегулювання серед 
пріоритетів. 
22.06.16 

 

 

Mavic Cabrera Belleza з Глобальної мережі 
жінок-миротвориць ділиться досвідом, як на 
місцевому рівні реалізувати плани 1325 
23 – 24.06.16 

  

Вже восьмий рік (з 2009) ґендерна анти-
відзнака знаходить своїх "героєв і героїнь".  
Цього разу про них дізналися і за межами 
України, бо оголошення відбулося під час 
зустрічі Мирного діалогу жінок і створення 
регіональної платформи. 

 

 

Зустріч в ОБСЄ за підсумками роботи зі 
створення регіональної платформи мирного 
діалогу жінок.  
25.06.16 

 

 

Конституція та ґендерна рівність, або Чому 
жінок продовжують «захищати» 
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-
hvylya/konstytuciya-ta-genderna-rivnist-abo-chomu-zhinok-
prodovzhuyut-zahyshchaty 

 

 

"Жінки, мир, безпека: 2 роки після 
звільнення", Краматорськ. 
Навчання для жінок депутатів місцевих ради, 
для громадської ради при обласній 
військово-цивільній адміністрації. 
За підтримки Міністерства закордонних 
справ Королівства Нідерландів, Програми 
РАДА, за активної участі місцевої 
громадськості і Жіночого клубу "Пані". 
Почали з пам'ятних місць, зустрічей з 
волонтерами, відвідин, які нікого не 
лишають байдужими.  
11 – 13.07.16  

 

 

 



 

 
Тіньовий звіт по 30 рекомендаціям в Україні 
20.07.16 

 

 

Попередня сесія Комітету вислуховує 
громадянське суспільство з метою кращого 
формулювання питань країнам.  
25.07.16 

 

 

 

Після загальної сесії, де неурядові організації 
та інші інституції, як уповноважені з прав 
людини, мали можливість представити свою 
позицію, українська група мала нагоду 
поспілкуватися з доповідачкою від Комітету, 
відповісти на її питання, побачити "домашні 
завдання". 
Домашні, бо такі звіти насамперед потрібні в 
країні, щоби знати, як зробити її краще. 

 

 

Зустріч з Ольгою Кавун з місії України при 
ООН в Женеві.  
Обмінялися новинами, думками, ідеями 
 

 

 

Перелік проблем, на які звертає увагу 
України Комітет ООН по ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок. Є відображення 
нашого тіньового звіту 
http://tbinternet.ohchr.org/…/treatybodyexte…/Download.aspx… 

  



Навчальний центр, відомий як Десна 
Семінар для офіцерів, сержантів, рядових - 
як під час війни змінюється країна, чи є місце 
для визначення потреб жінок і чоловіків, чи 
має бути змагання чи співпраця, що може і 
має робити держава, що можуть громадські 
організації. 
За підтримки ООН Жінки, Генштабу ЗСУ 
9.08.16 

 

 

Підгрупа "Ґендерно-сенситивний парламент" 
МФО "Рівні можливості" обговорювала 
деталі здійснення ґендерно-правової 
експертизи як частини 
антидискримінаційних підходів в державній 
політиці. 
Є певна розбалансованість в нормативно-
правових актах, які регулюють процес. 
Відсутній узгоджений алгоритм дій щодо 
форми самого експертного висновку і його 
виникнення. 
11.08.16 

 

 

Зустріч з питань координації комплексного 
підходу до запобігання і протидії ґендерно-
обумовленому насильству в період 
конфлікту 
За підтримки МФО Рівні можливості,  
Програми МАТРА МЗС Королівства 
Нідерландів. 
15 – 16.08.16 

 

 

 

Яворівський полігон, другий в Європі за 
розмірами 
Заступники і заступниці по роботі з особовим 
складом 
З якими проблемами стикаються в армії 
жінки і чоловіки? В чому є позитивні 
результати ґендерного інтегрування у сектор 
безпеки? З якими проблемами ми 
стикаємося і можемо ще зустрітися? 
За підтримки Генштаба, ООН Жінки  
18.08.16 

 

 

Зустріч ҐСП з розробки проекту програми 
утвердження ґендерної рівності.  
8.09.16 

 

 

Академія ОБСЄ з питань імплементації 
національних планів дій. Мирослава Бегам, 
Ульрике Шмідт - ґендерний підрозділ, Мікі 
Ячевич - інклюзивна безпека. 
15.09.16 
Легендарна Свані Гант (Swanee Hunt), зараз 
виступає як засновниця і голова організації 
"Інклюзивна безпека". Поль Беккер, 

 

 

 



директор офісу Генсека ОБСЄ, Грузія, 
Молдова - активістки, колежанки, подруги 

День Миру 
Святогірськ 
За підтримки ООН Жінки 
21.09.16 

 

 
 

 

На запрошення командування Військового 
інституту, в рамках реалізації спільних 
проектів широкої просвітницької роботи з 
питань формування відкритого 
демократичного громадянського суспільства, 
голова Інформаційно-консультативного 
жіночого центру Олена Суслова провела з 
особовим складом зустріч. 
В ході спілкування було піднято багато 
нагальних проблем, які стоять перед 
Збройними Силами України: реалізація 
національного плану дій з виконання 
Резолюції Ради безпеки ООН 1325, 
документування та розслідування 
сексуального насильства в умовах конфлікту 
та розробка навчальних планів з 
врахуванням принципу рівності жінок і 
чоловіків. 
Військовий інститут став першим навчальним 
закладом у Збройних Силах України, в якому 
будуть реалізовані навчальні програми, що 
відповідатимуть всім вимогам Резолюції 
Ради безпеки ООН 1325.  
30.09.16 

 

 

 

Комплексний підхід до системи контролю, 
зокрема, в розрізі ґендерної рівності і 
протидії ґендрному насильству в секторі 
безпеки.  
17 – 18.10.16 

 

 

27.10.16 
Заступник Міністра оборони України з питань 
європейської інтеграції Ігор Долгов провів 
зустріч із представником Міністерства 
оборони Грузії — начальником відділу 
Міжнародного права Департаменту 
міжнародних відносин та євроатлантичної 
інтеграції Джоржом Аманатідзе та радником 
з ґендерних питань, головою офісу ООН 
Жінки в Україні Анастасією Дивинською. 

 

 



Зустріч відбулась у рамках засідання членів 
робочої групи з питань виконання Резолюції 
ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека». На зустрічі також були присутні 
жінки-військовослужбовці, які входять до 
складу робочої групи з питань виконання 
зазначеної Резолюції ради Безпеки ООН. 
Під час зустрічі сторони обговорили низку 
питань, пов’язаних із забезпеченням 
ґендерної рівності в оборонних відомствах 
країн, впровадження ґендерного підходу у 
життєдіяльність військ та створення гарантій 
рівних прав і можливостей людини 
незалежно від її статі, а також перспективи 
співробітництва у цій сфері. 
Заступник Міністра оборони України з питань 
європейської інтеграції Ігор Долгов 
підкреслив, що в Україні останнім часом 
також збільшилась кількість жінок, які 
виявили бажання проходити службу у 
Збройних Силах. 

Традиційно тeроризм описується як чоловічe 
явищe, алe жінки також залучeні як 
помічниці тeрористів і можуть самі 
проносити бомби до місць скоєння тeракту. 
На прикладі eкстeрістських груп Boko Haram, 
al—Shabaab дослідник Dr.Frederick Ogenda, 
Dr. Kathleen Kuehnast обговорюють як 
ґeндeрні ролі використовуються у навчанні 
тeрористів, чому Кeнія є вразлива до 
тeроризму і як навчання ґeндeрнe навчання 
мeдіа можe змінювати ситуцію, говорили 
також про eкономічнe посилeння жінок 
1/11/16 

 

 

Зустріч з А. Деєвою, радницею Міністра 
внутрішніх справ для обговорення планів 
інтегрування принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у діяльність 
правоохоронних органів 
2.11.16  

 

Тренінг для патрульної поліції з вирішення 
поведінкових конфліктних ситуацій 
За підтримки Національній академії 
управління та Департаменту патрульної 
служби. 
11.11.16  

 

Тренінг для СІМІК з питань Національного 
плану дій 1325 
Цивільно-військове співробітництво – це 
систематична, планомірна діяльність 
Збройних Сил України, інших військових 
формувань та правоохоронних органів, 
утворених відповідно до законів України 
(далі – Збройні Сили України) по координації 
та взаємодії з органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, 

 

 



громадськими об’єднаннями, організаціями 
та громадянами у районах дислокації 
військових частин та підрозділів Збройних 
Сил України з метою формування позитивної 
громадської думки і забезпечення 
сприятливих умов для виконання Збройними 
Силами України покладених на них завдань 
та функцій шляхом надання допомоги 
цивільному населенню у вирішенні 
проблемних питань життєдіяльності з 
використанням військових та невійськових 
сил та засобів.  
18.11.16 

 

Тренінг для військових юристів ГШ із засад 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
та недискримінації. 22.11.16 

 

 

 

Мінекономрозвитку і Рамкова програма з 
розвитку між Урядом України та ООН 
(UNDAF), зустріч з визначення стратегічних 
пріоритетів.  
29.11.16 

 

 

Марина Руденко на стажуванні у США 
активно працює як над власним 
дослідженням, так і над суспільним 
висвітленням важливих проблем.  
29.11.16 

 

 

Участь в консультаціях Кабінету Міністрів з 
питань посилення координаційного 
механізму з реалізації принципу рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків  
2.12.16  

 
 

Sabine Feizer з ООН Жінки про участь жінок в 
перемованах з урегулювання конфліктів. 
Жінки лише в 4% підписували мирні угоди 
В Колумбії одна третина тих, хто бере участь 
в перемованах, жінки. В Сирії - жінки 
складать 20%. Кіпр не має безпосередніх 
жінок перемовниць, тільки експертів поза 
колом  
Навчальний курс в Інституті Клінгендаел, 
Гаага 
5 – 9.12.16 

 

 

Короткий аналіз "миротворення" 
http://empedu.org.ua/…/blazhenni-chisti-
duhom-mirotvorci-i-… 

  

Маємо додати   



- Марина з Дісі – стіл 14.11 та інше що 
знаєте 

- 3 книжки по матрі + мою книжку для 
мо від оон жінки 

- Меморандум з гш 
- Курс на 2017 для вр 
- Все, що забула і упустила 

Потім це все треба причесати 

 

 

 

 


