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ЗâЕРНЕННЯ Дî ЧИТАЧîê І ЧИТАЧІâ

2009 рік став ювілейним для 
Харківської жіночої організації 
«êРîНА». âиповнилося 10 років 
відтоді, як ми почали активно 
працювати в українському гро-
мадському просторі в жіночих 
та гендерних проектах, впро-
ваджуючи гендерну політику в 
Україні та співпрацюючи з між-
народними організаціями. Наша 
організація через свою діяль-
ність прагне сприяти обізнаності 
українського суспільства з пи-
таннями гендерної рівності, по-
доланню гендерних стереотипів 
та розширенню можливостей жі-
нок у реалізації своїх прав.

З 2007 року наша діяльність 
вийшла за межі просвітницької 
жіночої організації, природно 
перейшовши на дослідницьке, 
аналітичне поле. Прикладами 
цього є інформаційно-просвітни-
цькі тури «Український шлях до 
гендерної рівності», які ми прове-
ли у восьми містах з аналізом ген-
дерної ситуації в Україні, а також 
організована 2008 року в Харкові 
міжнародна науково-практична 
конференція «Гендерні теорії, 
гендерні практики: налагоджую-
чи мости».

Наразі «КРОНА» перебуває на 
перехідному етапі і стає органі-
зацією, яка матиме експертний і 
аналітичний профіль, не втрача-
ючи при цьому компетенції в роз-
повсюдженні знань із гендерної 
проблематики, – Гендерний ін-
формаційно-аналітичний центр 
«КРОНА».

У структурі «КРОНИ» відбува-
ються зміни, пов’язані зі спряму-
ванням більшою мірою на діяль-
ність експертну, спеціалізовану, 
що забезпечить посилений вплив 

на формування політики рівності 
в Україні. Ці зміни розпочалися з 
вищезгаданої конференції. Ре-
зультати цього заходу засвідчи-
ли, що існує потреба об’єднати 
в Україні зусилля дослідників та 
дослідниць різних наукових спе-
ціальностей, які займаються ген-
дерними питаннями, та створити 
більш упорядковану, системну 
методологію проведення ген-
дерних досліджень. На надісла-
не «КРОНОЮ» запрошення до 
співпраці відповіли 10 експерток, 
спеціалісток із гендерних тем, які 
працюють у різних українських 
ВНЗ або пов’язані з неурядовими 
організаціями. Ми провели пер-
шу зустріч національних експер-
тів та експерток у Харкові в серпні 
2009 року. Під час зустрічі учас-
ники та учасниці підтвердили пот-
ребу у створенні нашим центром 
Гендерної експертної платфор-
ми. Частина з цих людей зацікав-
лена передусім у дослідницькій, 
аналітичній діяльності, а частина 
– також у введені в дію результатів 
досліджень.

В Україні в минулі роки вже було 
здійснено декілька спроб зроби-
ти співпрацю спеціалісток із ген-
дерних питань тіснішою, але, на 
мій погляд, вони не стали успіш-
ними з огляду на відсутність плат-
форми та координації. «КРОНА» 
має визнання й довіру серед не-
урядових організацій та експер-
тних середовищ, що полегшить 
подібну співпрацю. У свою чергу, 
експертки вважають створення 
Гендерної експертної платфор-
ми шансом на зміцнення свого 
становища, ефективніше поши-
рення результатів досліджень, а 
також збільшення впливу на полі-
тику рівності в Україні. У кінцево-
му підсумку учасниці / учасники 
Гендерної експертної платформи 
мали б проводити гендерні до-
слідження, розробляти спільну 
методологію, аналізувати ситуа-
цію та лобіювати введення в дію 
рекомендацій, сформульованих 
як результат досліджень і рапор-
тів експерток та експертів.

Ми вважаємо, що, тільки 
об’єднавши наші зусилля, ми 
зможемо прискорити гендерні 
процеси в освіті, науці, політиці та 
інших сферах, досягти відчутних 
змін у розв’язанні гендерних про-
блем в Україні.

Не менш значущі події, які від-
булися в «КРОНІ», – це створен-
ня медіацентру та гендерного 
порталу. Підвищення гендерної 

чутливості медіаспеціалісток / 
спеціалістів (журналісток / жур-
налістів, редакторок / редакторів, 
видавців) та їхні знання щодо полі-
тики рівності в Україні та Євро-
пейському Союзі є надзвичайно 
важливими для впливу на форму-
вання громадської думки.

Правильність обраного нами 
шляху засвідчила школа для жур-
налістів-практиків «Гендерний 
погляд», яку ми вдруге провели у 
вересні 2009 року. Поєднання в 
тренерському складі професіо-
налів і професіоналок як з ген-
дерних, так і з медійних питань до-
вело свою ефективність у роботі з 
представниками засобів масової 
інформації. У такий спосіб ми по-
долали наявне досі нерозуміння 
між громадськими організаціями 
і представниками та представни-
цями сучасного медіапростору.

На сьогодні силами ГІАЦ «КРОНА» 
ведеться плідна й успішна ро-
бота зі встановлення контактів з 
провідними українськими ЗМІ та 
медіаінституціями.

На першому і найбільшому 
на теренах української части-
ни мережі Інтернет порталі гро-
мадської журналістики «ХайВей» 
(близько 25 тис. відвідувань веб-
ресурсу щодня) завдяки лобію-
ванню нашої організації відкри-
то новий розділ для журналістів 
– «Гендер». Нині на базі цього Ін-
тернет-проекту триває доопра-
цювання спеціального гендерно-
го медіамайданчика.

Окрім цього, нещодавно по-
бачив світ перший посібник для 
журналістів-практиків «Гендер-
ний погляд». Цим виданням ми за-
початкували серію професійних 
медіакнижок для всіх учасників 
та учасниць українського ринку 
ЗМІ.

Підбиваючи підсумки вищена-
веденого, можу з упевненістю 
говорити, що в Харкова є шанси 
стати одним із найвпливовіших 
центрів гендерних досліджень та 
жіночого активізму в Україні.

Директорка 
Гендерного інформаційно-

аналітичного центру «КРОНА»
Людмила Гуслякова 

Мîї âІТАННЯ, êîЛЕЖАНêИ ТА êîЛЕГИ!
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ГЕНДЕРНА ЕêСПЕРТНА ПЛАТФîРМА

îêСАНА êІСь

êандидат історичних наук, на-
укова співробітниця Інституту 
народознавства НАН України, 
голова львівського Науково-до-
слідного центру «Жінка і сус-
пільство», авторка книги «Жінка 
в традиційній українській куль-
турі» (Львів, 2008) та численних 
наукових публікацій з проблем 
вивчення жіночої історії та ак-
туальних питань гендерної рів-
ності в Україні; сучасні наукові 
зацікавлення зосереджені в 
ділянці усної жіночої історії та 
феміністської антропології.

– Вивчення становища ук-
раїнського жіноцтва в межах на-
родознавчих та історичних до-
сліджень, започатковані в другій 
половині ХІХ ст., були перервані 
на кілька десятиліть і відродили-
ся лише зі здобуттям Україною 
незалежності. Саме на початку 
1990-х зароджуються в Україні 
й гендерні студії. За час, що ми-
нув, українські гендерні дослід-
ження (а разом із ними й сус-
пільний рух за гендерну рівність) 
пройшли кілька важливих етапів 
становлення1, серед яких мож-
на виділити такі:

1991–1994 – період знайомс-

тва, надолужування та само-
освіти – нова (феміністська та 
гендерна) парадигма вперше 
артикульована в науковому 
дискурсі Соломією Павличко 
(«Слово і час», 1991); дослідники 
прагнуть опанувати теоретичні й 
методологічні здобутки гендер-
них досліджень Заходу та роб-
лять перші спроби застосувати 
їх на українському матеріалі; жі-
ночі громадські організації від-
чайдушно шукають ідеологічне 
підґрунтя для своєї діяльності.

1995–1999 – період самостверд-
ження та первинної інститу-
ціоналізації – створено низку 
незалежних центрів гендерних 
досліджень (Київ, Харків, Одеса, 
Львів); відбулися всеукраїнські 
наукові  конференції; опублі-
ковано перші переклади кла-
сичних праць (Сімона де Бову-
ар, Кейт Міллет, Бетке Елштайн, 
Марта Богачевська-Хом’як та 
ін.) і перші власне українські до-
слідження (Людмила Смоляр, 
Наталія Лавріненко); започатко-
вано перше фахове періодичне 
наукове видання – журнал «Ген-
дерные исследования» (Харків).

2000–2005 – період самоусві-
домлення, консолідації та легі-
тимізації – стрімко зростає кіль-
кість і кваліфікація науковців, які 
досліджують гендерні аспекти 
в різних галузях та викладають 
відповідні курси у вищій школі; 
зроблено перші спроби ство-
рити професіональну асоціа-
цію фахівців із гендерних студій 
(за ініціативою Наталії Чухим 
та Людмили Смоляр); опублі-
ковано низку ґрунтовних вітчиз-
няних досліджень із гендерної 
проблематики, наукових збір-
ників, спеціальних підручників, 
спецвипусків періодичних ви-
дань; започатковано зміни в за-
конодавстві (Сімейний кодекс, 
2001; Закон про попередження 
домашнього насильства, 2001; 
зміни до Кримінального й Ад-
міністративного кодексів та ін.); 
потужні всеукраїнські та впли-
вові регіональні жіночі громад-
ські організації  набули виразної 
спеціалізації у своїй діяльності.

УêРАїНІ ПîТРІбНА ГЕНДЕРНА 
ЕêСПЕРТНА ПЛАТФîРМА

Людмила ГУСЛЯКОВА, 
координаторка Гендерної екс-

пертної платформи, національна 
експертка з гендерної політики:

– У 2009 році на базі «КРОНИ» 
створено Гендерну експертну 
платформу як асоціацію неза-
лежних українських експертів 
для проведення кваліфікованих 
гендерних досліджень у різних 
галузях знання та практики з ме-
тою впливати на державну ген-
дерну політику.

На сьогодні Гендерна експер-
тна платформа об’єднує визна-
них фахівців, які мають наукові 
ступені й велику кількість зна-
чущих публікацій в Україні та за 
її межами, однак не бажають 
обмежуватися суто академіч-
ною діяльністю, а хотіли б бачити 
практичне втілення своїх ідей та 
результатів аналітичної роботи.

Дослідження, що їх проводять 
фахівці Гендерної експертної 
платформи, стосуються таких 
практичних сфер, як освіта, за-
конодавство, армія, бізнес, мас-
медіа та ін. Результати дослід-
жень стають широко відомими 
й виступають інструментом для 
лобіювання гендерних проектів 
у відповідних міністерствах Ук-
раїни та інших інституціях.

Як на мене, Гендерна експерт-
на платформа насамперед 
має на меті підвищувати якість 
і ефективність презентування 
гендерних знань у системах се-
редньої та вищої освіти; сприя-
ти вдосконаленню гендерного 
законодавства України та прак-
тики його застосування; підви-
щувати професіоналізм ЗМІ у 
висвітленні гендерних проблем, 
трансформації стереотипів і 
формуванні більш гендерно чут-
ливої та гендерно компетентної 
громадської думки.

Утім, аби якнайточніше сфор-
мулювати завдання та перспек-
тиви новоутвореної структури, я 
попросила експерток і експертів 
презентувати себе та висловити 
власну точку зору щодо доціль-

ності нашого кроку.
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2006 – донині – період зрілості, 
активних дій та практичного 
застосування знань і досвіду 
– відбувається об’єднання зусиль 
державних органів, науки і гро-
мадських організацій щодо подо-
лання гендерної дискримінації; 
накопичені знання, досвід та по-
тенціал науковців і активістів / ак-
тивісток  починають втілюватись 
у масштабних системних про-
ектах та програмах; відбулося 
законодавче закріплення та здо-
буто державну підтримку впро-
вадження принципів гендерної 
рівності (Закон України «Про за-
безпечення рівних прав і можли-
востей жінок і чоловіків в Україні», 
набув чинності з 1.01.2006; Де-
ржавна програми з утвердження 
гендерної рівності в українсько-
му суспільстві на період до 2010 
р., ухвалена 27.12.2006); жіночі 
громадські організації вперше 
заявляють протести проти ген-
дерної дискримінації відкритими 
публічними акціями; захищено 
низку докторських дисертацій із 
гендерної проблематики (Олена 
Стяжкіна, Оксана Маланчук-
Рибак, Олена Горошко, Ірина Же-
ребкіна та ін.).

 
Нинішній етап розвитку ген-

дерної ситуації в Україні виріз-
няється зростанням масштабів 
«гендерної просвіти» різних кате-
горій службовців, дедалі ширшим 
урахуванням фактора гендеру в 
соціально-економічних розра-
хунках і політичній боротьбі, 
стрімким підвищенням інтересу 
до гендерних досліджень серед 
студентів ВНЗ та широкого загалу, 
набуттям ваги гендерних аспектів 
і в міжнародних відносинах.

У такому контексті неможли-
во ігнорувати суспільний запит 
на висококваліфікованих фахів-
ців із гендерної проблематики в 
різноманітних галузях. В Україні 
вже сформувалася значна кіль-
кість зрілих спеціалістів, які ма-
ють глибокі теоретичні знання 
та чималий практичний досвід у 
гендерних дослідженнях, викла-
данні гендерних студій та реалі-
зації практичних проектів з упро-
вадження гендерної рівності, які 
здатні дати професійну оцінку, 
здійснити експертизу, надати 
спеціалізовані консультації, ви-
конати дослідження, розробити 

рекомендації чи запропонува-
ти освітні програми різного рів-
ня та спрямування з питань, що 
стосуються гендерних відносин 
у будь-якій сфері суспільно-полі-
тичного, соціально-економічно-
го чи культурно-освітнього життя 
українців. Утім, найчастіше вони 
розпорошені по різних містах та 
інституціях і не мають повноцін-
ного середовища для фахового 
спілкування та обміну інформа-
цією. Діючи поодинці, вони час-
то витрачають забагато часу й 
зусиль на подолання різноманіт-
них бюрократичних перешкод, 
інформаційних блокад, стерео-
типів та упереджень, що суттєво 
знижує ефективність їхньої праці. 
Задля глибоких системних змін у 
гендерних відносинах в Україні 
постійна співпраця фахівців різно-
го спрямування просто необхід-
на. Понад те, вироблення певних 
спільних стандартів гендерних 
досліджень і оприлюднення ус-
пішних практик гендерних пере-
творень вимагають створити ди-
намічну всеукраїнську мережу 
експертів із гендерної проблема-
тики. Така мережа дала б змогу 
здійснювати активний інформа-
ційний обмін, зробила б доступ-
ними численні важливі ресур-
си (насамперед дослідницькі), 
пришвидшила б оперативне ре-
агування гендерно чутливої гро-
мадськості на факти гендерної 
дискримінації різного рівня та ін. 
Діючи спільно, компетентно й ди-
намічно, ми справді маємо біль-
ше шансів досягти якісних змін у 
нашому суспільстві. Тож ініціатива 
Гендерного інформаційно-аналі-
тичного центру «КРОНА» є вкрай 
важливою та своєчасною. Об-
рані напрями діяльності: освіта, 
ЗМІ та право – не випадкові, адже 
перші два є чи не головними аген-
тами гендерної соціалізації, а від 
якості чинного законодавства 
залежать реальні гарантії право-
вого забезпечення рівності прав 
та можливостей жінок і чоловіків. 
Відкритість і демократизм ініційо-
ваної «КРОНОЮ» спільноти фах-
івців, авторитет і професійність її 
учасників, доступність нагромад-
жених інформаційно-аналітичних 
ресурсів, технічне забезпечення 
безперервності комунікативних 
потоків – ось лише кілька чинни-
ків, що є запорукою успішності 
та ефективності роботи подібної 

експертної платформи. 
Консолідована позиція націо-

нально визнаних експертів з акту-
альних гендерних проблем, без 
сумніву, матиме більший вплив на 
прийняття важливих рішень за-
гальноукраїнського, регіональ-
ного та місцевого рівнів, а широ-
ко оприлюднювана у ЗМІ оцінка 
фахівців щодо певних поточних 
подій, фактів, явищ неминуче змі-
нюватиме суспільну свідомість на 
користь ідеї гендерної рівності. 
Перефразовуючи відому приказ-
ку, можна впевнено стверджува-
ти: «Гуртом патріархат легше по-
долати».

МАРІЯ ДМИТРІєâА

Феміністка, атеїстка, українсь-
ка націоналістка.

За фахом лінгвіст, за покликан-
ням перекладач. Цікавлюся ген-
дерними дослідженнями, і зок-
рема гендерною лінгвістикою, 
з тією чи іншою мірою інтенсив-
ності з 199� року. Перекладала і 
редагувала книжки з гендерної 
тематики як академічного, так і 
громадсько-політичного харак-
теру. Зорганізувала семінар з 
гендерної лінгвістики, повчилася 
на магістратурі у європейсько-
му Гуманітарному Університеті 
у âільнюсі, потім у êаліфорнійсь-
кому Університеті, Нортридж, за 
програмою академічних обмінів 
ім. Фулбрайта. Зараз знову зай-
маюся перекладами, але споді-
ваюся повернутися до наукової 
діяльності і більше її надовго не 
полишати.
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– В будь-якій галузі науки інтелек-
туальний продукт оцінюють ті, хто 
на цьому знається: спеціалісти, 
фахівці, визнані експерти, і на під-
ставі їхньої оцінки визначається 
наукова цінність цього продукту. 
Для того, аби в науці встановили-
ся критерії для такого оцінюван-
ня, а також, щоб проявили себе 
ті, кого наукова спільнота визнає 
як експертів, потрібні час та іс-
торична тяглість дисципліни, уні-
верситети, де її викладають і де 
готують тих, з кого потім можуть 
вирости експерти. На жаль, ген-
дерні дослідження прийшли до 
нас із Заходу на тому етапі, коли 
там, за кордоном, вони мали не 
тільки щонайменше 20 років ін-
тенсивного розвитку в усіх галузях 
гуманітарних та соціальних наук, 
але й потужний жіночий фемініст-
ський рух, котрий живив і надихав 
тих вчених, котрі наполягали на 
необхідності перегляду наявних і 
усталених у науці парадигм.

У наших умовах – де не було 
ані феміністського руху, ані пе-
регляду гносеологічних підвалин 
науки – гендерні дослідження 
з’явилися спершу як поодинокі 
ініціативи добре освічених жінок 
(і ще набагато рідше – чоловіків), 
котрі прагнули знайти слова й 
моделі для опису власного досві-
ду. Вони писали чи перекладали 
книжки, вчили, розповідали, на-
дихали інших, але все це лиша-
лося дуже маргінальним явищем, 
котре багато хто сприймав як 
низькопоклонство перед Захо-
дом і намагання відхопити гран-
тових грошиків. Через практичну 
відсутність у публічному просторі 
визнаних експертів у цій сфері чи-
мало було і таких, котрі прагнули 
отримати хоча б щось від цього 
щедрого заморського пирога і 
робили проекти «про гендер», 
слабо чи взагалі не розуміючи, 
що це таке. Значно пізніше, коли 
в Україні взялися виконувати дер-
жавні зобов’язання із досягнення 
гендерної рівності, людей, котрі б 
чули слово «гендер», стало знач-
но більше, однак розуміння того, 
що це таке, в суспільстві більше 
не стало. Не дивно, що більшість 
з тих, хто вважає, що знає, що 
таке гендер, сахається від слова 
«фемінізм».

Не додавало прозорості цій 
ситуації і те, що книжки з ген-
дерної тематики (не кажучи же 
про феміністську) з’являлися в 

українському науковому прос-
торі рідко і вкрай несистемно 
– і це стосується як перекладних 
(які робилися тільки і виключно в 
межах видавничих грантів), так і 
вітчизняних робіт. Знайти їх у кни-
гарнях чи бібліотеках нереально, 
купити у видавців – важко, знайти 
в Інтернеті, щоб хоча б прочитати 
– неможливо.

В українських вузах ентузіас-
тки й ентузіасти гендерної про-
світи читають курси з гендерної 
проблематики, однак зазвичай 
це є лише спецкурси чи частини 
ширших курсів. Приємно знати, 
що в нас є, і є чимало дуже силь-
них дослідниць і теоретиків між-
народного рівня, однак вони не 
об’єднані в рамках якоїсь асо-
ціації чи іншої організації, котра 
б могла діяти як експертне співто-
вариство.

Отже, що ми маємо:
– відсутність тривалої традиції 

та історичної тяглості цієї дис-
ципліни;

– відсутність вузівських програм 
з підготовки фахівців цього профі-
лю;

– відсутність написаних зро-
зумілою мовою підручників, які б 
послуговувались, серед іншого, 
матеріалами українських дослід-
жень;

– відсутність системного корпу-
су перекладених базових текстів 
з феміністської теорії і методоло-
гії, а також гендерних досліджень 
в різних галузях, спираючись на 
які можна було б працювати з віт-
чизняним матеріалом;

– відсутність профільного на-
укового журналу, матеріали до 
якого добиралися б за принци-
пом peer review, як працюють 
практично всі поважні західні на-
укові журнали (і ми не говоримо 
тут про «Гендерные исследова-
ния», котрі, хоч часом і друкують 
матеріали про українські реалії, 
на суто українську аудиторію аж 
ніяк не орієнтовані);

– відсутність надійної мережі 
зв’язків між науковцями, в межах 
якої можна було б визначити екс-
пертів, які користувалися б авто-
ритетом інших;

– відсутність критеріїв для оці-
нювання праць «про гендер»;

– відсутність розуміння принци-
пового зв’язку між феміністською 
ідеологією (котра, власне, і умож-
ливлює перегляд позитивістсько-
го – а по суті, андроцентричного 

світогляду) та гендерними дослід-
женнями.

Натомість, ми маємо широко 
розповсюджене уявлення, що 
гендер – це про жінок, чи що ген-
дер – це коли на всіх рівнях і на 
всіх роботах порівну чоловіків 
і жінок, чи що гендер – це коли 
виховувати дівчаток дівчатками, 
а хлопчиків хлопчиками. Є ще 
цікава тенденція зводити ідею 
гендерної рівності до рівної від-
повідальності матері і батька за 
виховання дітей. Хоч яка корисна 
ця думка, гендерна проблемати-
ка далеко не обмежується догля-
дом за дітьми.

Отже, шляхом роботи з окрес-
леними вище проблемами спів-
товариство експертів, кожний 
з яких є визнаним фахівцем в 
певній галузі як академічних ген-
дерних досліджень, так і громад-
ської діяльності, може сприяти 
тому, аби гендерні дослідження 
в Україні зі спекулятивних, часто 
посутньо ненаукових вправ у де-
магогії, якими вони часто (часом 
небезпідставно) постають у за-
гальному уявленні, перетворили-
ся на поважну наукову дисциплі-
ну, котра буде не тільки загальним 
напрямом докладання дослідни-
цьких зусиль, а й забезпечувати-
ме дані для оцінювання нашого 
прогресу на шляху до гендерної 
рівності.

îЛьГА ПЛАХîТНІê

Я передусім науковець: мій 
фах – філософія, моє захоплення 
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– гендерні студії. êолеги-філосо-
фи часом дорікають мені за мою 
активну громадську діяльність: 
мовляв, у філософів інша доля. 
Але мені хотілося б не лише до-
сліджувати суспільство, але й 
впливати на нього. Тобто бачи-
ти ще за свого життя, як від моєї 
роботи щось змінюється навко-
ло на краще: в політиці, в освіті, 
в суспільній свідомості, в житті 
окремих людей. Тому я в «êРîНІ», 
серед тих людей, хто хоче впли-
вати на навколишню дійсність 
уже сьогодні.

– Раніше я не дуже добре ро-
зуміла значення слова «експерт» 
(найперша ж асоціація – судме-
дексперт – тема неприємна, по-
годьтеся; краще про це не дума-
ти).

Потім якось я натрапила в Інтер-
неті на веб-сайт організації, що 
зветься «Всеукраїнська експерт-
на мережа»2 (скорочено – ВЕМ). 
Мені стало цікаво: хто ж такі екс-
перти? Хто присвоює людям це 
звання? Хто вирішує, чи ти екс-
перт, чи ні?

На сайті я знайшла досить чітку 
відповідь на перше запитання; 
ось вона:

«...у широкому сенсі експерт 
– людина, здатна вирішувати де-
який визначений тип проблем і 
при цьому робити висновки при 
розгляді того або іншого питання 
(по даному типу проблем). Від-
повідно до досліджень ВЕМ ос-
новними показниками експерт-
ного потенціалу є наступні:

1. Високий рівень інтелекту; 
2. Великий досвід роботи; 
3. Визнання колег;
4. Активна наукова діяльність;
5. Наявність серйозних
публікацій;
6. Престижна освіта;
7. Високий особистий статус» . 

Перший сумнів щодо цього виз-
начення викликав у мене той факт, 
що наведені 7 пунктів виробили 
самі ж експерти вищеназваної 
ВЕМ. Тут явно простежується ло-
гічна помилка – власне, експерти 
вирішують, хто такі експерти...

Наступні сумніви виникли в 
мене від деяких пунктів. А який рі-
вень інтелекту вважається висо-
ким? А за якими тестами – адже їх 
море, і всі різні? А яка публікація 
є серйозною, а яка освіта – прес-

тижною? І, врешті-решт, що таке 
«високий особистий статус» – це 
те, що в психологів зветься само-
оцінка? Так у відповідних лікарнях 
повно Наполеонів...

Але коли я звернула увагу на 
світлину, розміщену поряд із виз-
наченням експерта, то вже ос-
таточно впевнилася, що це не 
про мене – там була фотографія 
суворого немолодого мужчини. 
(Якщо погортати фотогалерею на 
сайті цієї мережі – там теж майже 
виключно піджаки й краватки).

Тоді я остаточно вирішила, що 
все це не має до мене ніякого 
стосунку. І забула.

Улітку 2009 року мене запро-
сили до участі в Гендерній екс-
пертній платформі на базі ГІАЦ 
«КРОНА». Колеги сказали, що вва-
жають мене експерткою в царині 
гендерної теорії та гендерної 
політики. Я дуже зраділа, поба-
чивши серед інших експертів і ек-
сперток давніх друзів і знайомих, 
з якими ми плідно спілкуємося на 
школах, семінарах, конферен-
ціях із гендерних досліджень. Те-
пер ми зможемо разом провес-
ти серйозні великі дослідження, 
здійснити амбітні проекти. І наша 
гендерна експертна спільнота, 
об’єднавши зусилля, стане на-
багато впливовішою силою, ніж 
ми всі поодинці.

Тільки прошу: не плутайте нас 
із дядьками зі Всеукраїнської ек-
спертної мережі – де, до речі, 
слово «гендер» не зустрічається 
серед «експертних статей» жод-
ного разу: я перевіряла.

ЛАРИСА МАГДюê

Магістр наук з управління ос-

вітою. З 199� року авторка зай-
мається дослідженнями у галузі 
становлення гендерного руху 
в Україні та світі. Магдюк Л. б. 
розробила та викладала курс 
«Гендерні аспекти в державно-
му управлінні», була координа-
торкою êанадсько-українського 
гендерного фонду (�� масштаб-
них гендерних проектів в усіх об-
ластях Україні); координаторкою 
êанадського фонду підтримки 
місцевих ініціатив (�0 проектів); 
працює експерткою з гендерних 
питань у міжнародних проектах, 
національних державних та гро-
мадських програмах. 

Магдюк Л. б. брала участь у 
підготовці Альтернативного звіту 
(200�-2008 рр.) щодо виконан-
ня êонвенції îîН «Про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації 
проти жінок». Магдюк Л. б. є ек-
сперткою проекту «Розробка 
гендерно-чутливих державних 
стандартів освіти» (Програма 
розвитку îîН), членкинею êоор-
динаційної ради з гендерних пи-
тань МîН Україні. Має понад �0 
публікацій з тематики демокра-
тичного розвитку суспільства.

– За період незалежного роз-
витку (з 1991 року) українське 
суспільство відчуло та продов-
жує відчувати численні зміни. 
Однією з них є активізація сус-
пільних рухів, зокрема жіночого 
руху, який поступово трансфор-
мується в гендерний. Незважа-
ючи на неоднозначне ставлення 
до гендерного руху навіть серед 
безпосередніх його учасників, а 
саме громадських об’єднань за 
рівні права жінок і чоловіків, про-
цес його інституціоналізації вже 
має власну історію.

Основними індикаторами інс-
титуціонального розвитку будь-
якого суспільного руху є такі 
чинники: існування законодавчої 
та нормативно-правової бази; 
наявність державних інституцій 
для координування розвитку сус-
пільного руху (принаймні офіцій-
но проголошених); існування 
мережі громадських об’єднань, 
які є безпосередніми активіста-
ми суспільного руху; визнання 
проблематики суспільного руху 
академічними, дослідницькими, 
міжнародними інституціями та 
ведення відповідної діяльності 
щодо дослідження, вивчення, 
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розповсюдження, програмного 
забезпечення тощо; існування 
інституту незалежних дослідників 
/  дослідниць, експертів / експер-
ток, волонтерів / волонтерок тощо 
для підтримки або створення ак-
туальної думки стосовно суспіль-
ного руху.

Виходячи з вищевикладеного, 
можна стверджувати, що ген-
дерний рух в Україні є справжнім 
суспільним рухом, його можна 
вважати невід’ємною частиною 
новітньої української історії, тому 
що в Україні є закон «Про забез-
печення рівних прав і можливос-
тей для жінок і чоловіків», є нор-
мативно-правове забезпечення 
політики рівних можливостей; 
гендерна проблематика дослід-
жується, аналізується, входить у 
спеціальні та базові курси, нав-
чальні програми вищих шкіл і на-
уково-дослідних інституцій; інсти-
тут гендерних радників в органах 
виконавчої влади, незважаючи на 
формальність, є офіційно затвер-
дженим і в певних міністерствах 
та обласних і районних адмініст-
раціях працює досить активно; 
в Україні з 1990 року зареєстро-
вано понад 2000 громадських 
об’єднань, статутною метою яких 
є сприяння гендерній рівності в 
українському суспільстві через 
різноманітну діяльність.

На сьогодні в Україні є певна 
кількість досвідчених експертів 
/ експерток національного та 
міжнародного рівня, які мають 
потужний потенціал для посилен-
ня інституціонального розвитку 
гендерного руху. Проте вони, як 
правило, не консолідовані. Ство-
рення експертної платформи 
Гендерним інформаційно-аналі-
тичним центром «КРОНА» є важ-
ливим кроком для визначення, 
об’єднання, підтримки такого 
цінного експертного ресурсу. 
Консолідована експертна плат-
форма внесе організованість 
у роботу провідних експертів із 
питань гендерної рівності. Окрім 
того, це чудова можливість роз-
витку для експертів через обмін 
досвідом, через новий доступ до 
інформаційних, методологічних 
ресурсів та закріплення нави-
чок інтегрування концепції рівних 
можливостей і забезпечення со-
ціальної справедливості в різні 
сфери суспільного розвитку че-
рез комплексні підходи.

Висвітлення експертної діяль-
ності через засоби інформування 
— впливовий внесок у процес де-
мократичного трансформування 
суспільства, зокрема політикуму 
та громадськості.

Створення Гендерної експерт-
ної платформи є нагальним і пер-
спективним для покращення інс-
титуціоналізації демократичного 
гендерного руху в Україні.

ТАМАРА ЗЛîбІНА

êультуролог та мистецтвоз-
навець, організаторка проекту 
«Фемінізм це…» 

(http://feminismis.com).
Закінчила бакалаврат із 

мистецтвознавства Львівської 
національної академії мистецтв 
(200�), експериментальну ма-
гістерку з культурних студій при 
ЛНУ ім. І. Франка (200�), аспіран-
туру Національного інституту 
стратегічних досліджень, êиїв 
(2008). Здобувачка ступеня кан-
дидата філософських наук.

Зацікавлення: гендерні студії, 
націоналізм, фемінізм, сучасне 
мистецтво, урбаністика.

– Однією з характерних рис 
українського інтелектуального 
дискурсу є ситуація, яку київсь-
кий художник Микита Кадан 
назвав «симуляцією авторитет-
ності». Мова йде про виробниц-
тво поверхового, вторинного і 
часто репресивного у своїй суті 
(сексистського, ксенофобського 
тощо) знання, релевантність якого 
підтверджується уявним статусом 

його виробників, тими вченими 
ступенями, науковими званнями, 
посадами і т. ін., які не мають за 
межами України жодного значен-
ня. Таким чином, створюється за-
мкнений інформаційний простір 
«для внутрішнього користування», 
у якому з’являються неймовірні 
смислові покручі.

«Симуляція авторитетності» 
й нерозуміння суті гендерних 
студій, незнання цілей та основ-
них досягнень жіночого руху та 
фемінізму спричиняють хибне 
трактування цих понять, яке реп-
родукується в різних сферах 
людської діяльності, гальмуючи 
повноцінний розвиток українсь-
кого суспільства. Слід зазначити, 
що в добу новітніх комунікаційних 
технологій незнання є синонімом 
злочину, адже за наявності ба-
жання більшу частину потрібної 
інформації можна знайти за лі-
чені секунди, однак далеко не всі 
«виробники знання», особливо у 
сфері шкільної освіти, цими мож-
ливостями користуються. В інших 
сферах, наприклад політиці чи 
комерції, панує погляд, що спо-
нукає домагатися максималь-
ного результату в найпростіший 
спосіб, тобто потураючи найгір-
шим стереотипам і тваринним ін-
стинктам. Ефективних заходів для 
досягнення суспільної злагоди в 
такій ситуації чекати годі.

Спротив засиллю недостовір-
ної та непрофесійної інформації, 
тиражуванню сексистських сте-
реотипів у політиці, рекламі та ЗМІ 
може відбуватися через різно-
манітні самоорганізаційні ініціа-
тиви. Добровільне формування 
та ефективна діяльність громад-
ської організації на певній ідей-
ній платформі є показником де-
мократичної зрілості суспільства, 
готовності громадян самостійно 
відстоювати власні інтереси, не 
чекаючи на порятунок іззовні. 
Коло експертів, об’єднане ГІАЦ 
«КРОНА», сформоване з фахівців 
із різних сфер діяльності та нау-
кових дисциплін, які досконало 
володіють навичками гендерного 
аналізу та можуть робити обґрун-
товані висновки про становище 
чоловіків і жінок. Як на мене, голо-
сного звучання справді фахової 
експертної думки з гендерного 
питання бракує українському 
медійному полю. Тому особли-
вої ваги набуває забезпечення 
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швидкої двобічної комунікації між 
експертами і ЗМІ, яке зможе за-
побігти ретрансляції стереотипів 
та хибному тлумаченню ідей ген-
дерної рівності. Іншими напря-
мами діяльності експертної ради 
можуть бути проведення фахових 
гендерних моніторингів, організа-
ція просвітницьких заходів, акцій, 
дослідницьких проектів у різних 
галузях.

МИêîЛА СУХîМЛИН

Експерт у галузі медіа, про-
фесійний журналіст із 1�-річним 
досвідом роботи в засобах ма-
сової інформації (з них 11 років на 
керівних посадах), медіатренер. 
Має публікації в понад 100 про-
відних ЗМІ України та Росії. Автор 
посібника для журналістів-прак-
тиків «Гендерний погляд».

– Із часів СРСР в українському 
суспільстві спадково маємо не-
розумну звичку – сприймати на 
віру все, що чуємо по радіо, ба-
чимо на телеекрані, читаємо на 
газетних і журнальних шпальтах, 
проглядаємо на Інтернет-сторін-
ках. А через те й бачимо, як пере-
січний громадянин / громадянка 
послуговуються в повсякденному 
житті силою-силенною гендерних 
стереотипів, які вітчизняні мас-
медіа охоче тиражують і крицево 
закріплюють у підсвідомості чита-
ча-слухача-глядача. Але засоби 
масової інформації складаються 
не з електронно-обчислювальних 
машин, а з живих людей. Вони, 
які і всі ми, живуть в оточенні су-

цільної стереопізації, свідомо чи 
підсвідомо споживають ту саму 
рекламну (почасти сексистську) 
інформацію. І, як  правило, уже 
підсвідомо ретранслюють її на 
решту суспільства. Таким чином, 
як на мене, вже давно назріла 
необхідність певної зосередже-
ності (можливо, централізації) 
експертних і відтак інформацій-
них зусиль задля зміни гендерної 
стереопізації кожної громадянки 
і кожного громадянина України. 
Задля професійно скерованої, 
зрозумілої, безперервної роботи 
в цьому напрямі.

Як окремий напрям у діяльності 
Гендерної експертної платформи 
я бачу роботу з психологами. Це 
величезний впливовий проша-
рок, котрий не менше, ніж медіа, 
формує поведінку тієї чи іншої лю-
дини або родини в цілому. Отож, 
у підсумку ми маємо вкорінення 
в «дорослих дітей» конкретних 
«суто жіночих» або «суто чолові-
чих» поведінкових ролей.

Власне, напрацювання єдиної 
методики, узгодження єдиної по-
зиції та стратегії, на моє глибоке 
переконання, можливі лише на 
об’єднавчих засадах. І саме та-
ким базисом має стати Гендерна 
експертна платформа.

ЛАРИСА êîЛîС

Лариса êолос, із 2000 року – го-
лова правління МГî «Школа рів-
них можливостей». З 199�  по 200� 
рр. брала безпосередню участь 

у формуванні й розвиткові націо-
нального механізму гендерних 
перетворень, працюючи в Мініс-
терстві у справах сім’ї та молоді 
і в інших державних структурах. 
У 1999–2002 роках працювала в 
ініціативній гендерній групі, ство-
реній у âерховній Раді з метою 
лобіювання гендерного закону. 
Як керівник здійснила ряд ши-
рокоформатних гендерних про-
ектів. Авторка багатьох публіка-
цій із гендерної проблематики. 
Тренерка-експертка з широкого 
кола гендерних питань.

– Більшість фахівців з гендер-
них питань, як науковці, так і 
практики, що працюють у різних 
сферах життєдіяльності суспіль-
ства, відчувають необхідність 
впровадження більш ефективних 
системних заходів щодо приско-
рення гендерних перетворень в 
Україні.

За відсутності сильного й ефек-
тивного інституційного державно-
го органу та політичної волі лідерів 
країни, роль «гендерного двигу-
на» в Україні сьогодні фактично 
виконують експерти з гендерної 
проблематики, які представля-
ють наукові, освітні заклади, уря-
дові та громадські організації та 
працюють у різних напрямах ген-
дерного розвитку.

Гендерна експертна платфор-
ма має об’єднати зусилля фах-
івців, скоординувати розрізнені 
дії, спрямувати їх на досягнення 
практичних результатів, визначе-
них зобов’язаннями, які Україна 
взяла на міжнародному та де-
ржавному рівнях.

Гендерна експертна платфор-
ма як добровільне науково-прак-
тичне експертне утворення має 
базуватися на існуючій норма-
тивно-правовій базі, а також на 
досвіді, напрацьованому й на-
бутому всіма представниками і 
представницями даного експер-
тного середовища.

Визначені платформою заходи 
мають бути спрямовані:

• на реалізацію Закону України 
«Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» 
та вироблення Стратегії гендер-
них перетворень;

• вдосконалення та подальший 
розвиток Національного механіз-
му забезпечення гендерної рів-
ності;
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• виконання Державної прог-
рами з утвердження гендерної 
рівності в українському суспіль-
стві на період до 2010 року, за-
твердженої Кабінетом Міністрів 
України 27 грудня 2006 року, та 
відповідних регіональних і галузе-
вих Планів дій;

• втілення Рекомендацій пар-
ламентських слухань на тему: 
«Рівні права та рівні можливості в 
Україні: реалії та перспективи», 
затверджених Постановою Вер-
ховної Ради України від 27 червня 
2007 року;

• моніторинг «Цілей Розвитку 
Тисячоліття: Україна» в частині 
досягнення гендерної рівності 
тощо.

Ініціатива «КРОНИ» щодо ство-
рення Гендерної експертної 
платформи є надзвичайно акту-
альною і може бути обговорена 
(або реалізована) в ході конфе-
ренції «Гендерні перетворення в 
Україні: осмислюючи стратегію 
і тактику», що відбудеться 15-16 
жовтня у Харкові.

Рішенням конференції мож-
на визначити роль і затвердити 
структуру, функції и систему уп-
равління (координації) цього ко-
легіального органу, який повинен 
стати авторитетним і впливовим у 
суспільстві.

Конкретні кроки, спрямовані 
на зміну ситуації у державі, полі-
тикумі, сферах освіти, культури, 
права, охорони здоров’я, в галу-
зях народного господарства – як 
на національному, так і на регіо-
нальному рівнях – будуть сфор-
мовані в експертних групах за 
напрямами: гендерна політика, 
гендерна освіта, гендерне на-
сильство тощо.

 Окремо повинно розглядатися 
питання щодо джерел фінансу-
вання Гендерної експертної плат-
форми. Для цього на першому 
етапі можна залучити (об’єднати) 
усі можливі ресурси у рамках 
діючих в Україні гендерних про-
ектів, а також міжнародних про-
ектів з гендерною складовою.

До складу експертів, які працю-
ватимуть під егідою Платформи, 
можуть увійти науковці і виклада-
чі навчальних закладів усіх рівнів, 
провідні фахівці Міністерства у 
справах сім’ї, молоді та спорту, 
інших органів державної та міс-
цевої влади, радники з гендерних 
питань – представники й пред-

ставниці міністерств та органів 
місцевого самоврядування, ЗМІ 
та громадських організацій.

ТАМАРА МАРЦЕНюê

Тамара Марценюк викладає 
на кафедрі соціології Національ-
ного університету «êиєво-Моги-
лянська академія» курси «Ген-
дер і політика», «Маскулінність 
і чоловічі студії», «Соціологічний 
аналіз форм девіантної поведін-
ки», «Соціальні проблеми в Ук-
раїні і світі». її сфера наукових 
інтересів стосується гендерних 
досліджень у соціології, гендер-
них відносин в Україні і Швеції, 
соціальної нерівності та соціаль-
них проблем загалом. Тамара 
має досвід навчальних і дослід-
ницьких візитів до Швеції, Норве-
гії, Фінляндії, Естонії, Угорщини, 
Австрії, Чехії, Франції, Польщі.

– З метою впровадження полі-
тики гендерної рівності наша де-
ржава прийняла низку докумен-
тів, серед яких варто відзначити 
Закон України «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (набув чинності 
1 січня 2006 р.) та Державну про-
граму з утвердження гендерної 
рівності в українському суспіль-
стві на період до 2010 року (за-
тверджена Кабінетом Міністрів 
27 грудня 2006 р.). Хоча ці доку-
менти засвідчують увагу політиків 
до питання гендерної рівності, їм, 

як і іншим законодавчим актам, 
бракує однієї важливої складо-
вої – уваги саме до гендерних 
(зокрема соціологічних) дослід-
жень. Адже перш ніж упровад-
жувати гендерну політику, варто 
здійснити ретельний моніторинг 
існуючої ситуації. А потім, від-
повідно, досліджувати результати 
цієї політики.

На мою думку, протягом ос-
танніх років в Україні налагод-
жено досить непоганий діалог 
та співпрацю між державними 
структурами, відповідальними 
за гендерну політику (такими, як 
Міністерство у справах сім’ї, мо-
лоді і спорту), та громадськими 
організаціями. Однак у цьому 
діалозі слабко представлена чи 
майже відсутня ще одна важлива 
ланка – дослідники, науковці, ек-
сперти. Можливо, їх в Україні не-
має? Звісно, порівняно із західни-
ми країнами, їх не так багато. Але 
якщо уважно придивитися, нап-
риклад, до українських універ-
ситетів, то можна побачити, що чи 
не в кожному є такі дослідники / 
дослідниці. Чого їм бракує? Я ду-
маю, налагодженого спілкуван-
ня, мережі.

Тому створення експертної 
платформи з питань гендерної 
рівності є корисним передусім 
для ефективності гендерної полі-
тики в Україні. Причому буде дуже 
добре, якщо будуть залучені фах-
івці з різних наукових сфер і дис-
циплін. Така співпраця повинна 
принести плідні результати. За-
стосування міждисциплінарності 
в дослідженнях дає змогу поди-
витися на ту чи іншу проблему з 
різних боків. Наприклад, картина 
щодо поглядів на (не)доцільність 
застосування гендерних квот 
в Україні буде значно розмаїті-
шою, якщо це питання вивчати-
муть спільно юристи, політологи, 
соціологи – кожен під своїм кутом 
зору – і потім разом напишуть вис-
новки та практичні рекомендації.

Окрім того, важливою складо-
вою загального процесу регулю-
вання й дослідження гендерних 
відносин є також ЗМІ. Українці 
споживають чимало інформації 
з медіа у вигляді реклами (яка 
продовжує залишатися сексист-
ською), передач, фільмів тощо. 
На мій погляд, фахові журналісти 
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лише будуть раді отримувати під-
кріплену фактами інформацію, 
давати інакший погляд на певне 
питання, сприяти розвиткові гро-
мадської думки в бік відкритості й 
толерантності.

Також мережа відіграє велику 
роль власне для експертів, які 
матимуть змогу брати участь у 
спільних проектах, обмінюватися 
досвідом і результатами своїх до-
сліджень. Я як соціолог підтримую 
ідею «науки заради суспільства», 
коли дослідження втілюються в 
практичні результати й приносять 
користь для громадян, для подо-
лання нерівностей та дискримі-
нації. В Україні бракує фахових 
соціологічних досліджень щодо 
низки важливих питань – нерів-
ності на ринку праці, в політиці на 
рівні прийняття рішень, у сімей-
ній сфері тощо. Я маю надію, що 
створення потужної експертної 
групи в майбутньому приверне 
увагу до цього питання.

Таким чином, до ефективних ре-
зультатів (подолання гендерної та 
інших нерівностей у суспільстві) 
приведе наполеглива співпраця 
політиків, представників громад-
ського сектору, дослідників та 
журналістів, однією з ключових 
ланок якої й може стати гендер-
ний експертний центр, що коор-
динуватиме цю діяльність.

ТЕТЯНА ЧЕРНЕЦьêА

êандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри соціології і 

політології НТУ «ХПІ», афілійова-
ний член Харківського центру 
гендерних досліджень. Сфера 
дослідницьких інтересів – ген-
дерні аспекти лідерства, жінка 
і кар’єра, жінки в бізнесі, ген-
дерний аудит. âикладає курс 
«Гендерні аспекти економічного 
розвитку суспільства», розро-
била навчальні модулі «Гендер 
і лідерство» та «Гендер і праця» 
в межах проекту партнерства 
Харківського національного уні-
верситету ім. â.Н. êаразіна і Уні-
верситету штату Айова.

– У науці, як і в суспільному 
житті, існує мода, але стосуєть-
ся вона не зовнішнього вигляду, 
одягу тощо, а концептів, підходів, 
теорій. Одним із вельми попу-
лярних у сучасному українсько-
му суспільствознавстві є термін 
«гендер». Гендерній проблема-
тиці присвячують конференції 
та семінари, під неї виділяють 
гроші міжнародні грантодавці, 
з кожним роком проводять усе 
більше досліджень, захищають 
курсові, дипломні й дисертацій-
ні роботи, навіть державні доку-
менти повняться згадками про 
гендерну рівність і паритет. З од-
ного боку, цей спалах інтересу 
до гендерної тематики свідчить 
про те, що суспільство – хоча б в 
академічній його частині – дедалі 
більше переймається пробле-
мами рівності жінок і чоловіків. З 
іншого боку, мода на гендер при-
зводить до поширення непро-
фесіоналізму в цій сфері, до того, 
що гендерним підходом назива-
ють речі, далекі від нього за зміс-
том. Так, авторці доводилося бути 
учасницею семінару, що прово-
дився під егідою МОН України, на 
якому одна з доповідачок завзя-
то ділилася з публікою досвідом 
поширення гендерного підходу в 
дитячих садочках, а саме тим, як 
потрібно навчати дівчаток пово-
дитися з ляльками та прибирати, 
а хлопчиків – розвивати фізичну 
силу.

Тобто, на наш погляд, популяр-
ність гендерної проблематики 
поставила на порядок денний 
нагальність виникнення утворен-
ня, яке б дало змогу об’єднати 
зусилля фахівців із гендеру, щоб 
сформувати єдині методологічні 

засади досліджень і відфільтру-
вати піну, що накопичилася.

Особливість гендерних дос-
ліджень полягає в тому, що їхній 
поняттєвий апарат запозичено 
з західної науки, тобто в його за-
стосуванні до аналізу українсь-
кої реальності часто виникають 
серйозні проблеми. Крім того, 
гендерні дослідження мають 
міждисциплінарний характер 
і виконуються науковцями, що 
володіють різною фаховою під-
готовкою (соціологами, психоло-
гами, істориками, лінгвістами та 
ін.), що також не сприяє термі-
нологічному й методологічному 
взаєморозумінню. Задля подо-
лання цих труднощів на Заході 
використовують різні засоби. 
Наприклад, в американських 
університетах існують гендерні 
програми (Women’s and Gender 
Studies Programs), які дають змо-
гу фахівцям із різних галузей, які 
спеціалізуються на гендерних 
дослідженнях, об’єднатися, мати 
фаховий дискурс, заохочувати 
студентів досліджувати контекст, 
походження й владні відносини, 
що стоять за знаннями, просу-
вати соціальну відповідальність, 
пов’язуючи особистий досвід і 
політичну активність. На жаль, 
вітчизняні вчені позбавлені такої 
можливості.

Створення експертної плат-
форми під егідою Гендерного ін-
формаційно-аналітичного центру 
«КРОНА», на наш погляд, якраз і 
має стати такою парасолькою 
для експертів із гендерної про-
блематики, але не в масштабах 
окремого університету, а в Україні 
в цілому. Є вельми показовим той 
факт, що ініціатива створення екс-
пертної платформи виникла саме 
в недержавному секторі, який є 
більш гнучким і демократичним, 
менш бюрократизованим.

Експертна платформа, на наш 
погляд, може принести низку по-
зитивних моментів. По-перше, 
ця група розроблятиме мето-
дологію гендерних досліджень 
і формуватиме стандарти таких 
досліджень. По-друге, виникне 
професійне середовище, де від-
буватиметься кваліфіковане об-
говорення проблем, обмін дум-
ками і в результаті виникатиме 
синергетичний ефект, тобто взає-
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мопідсилення окремих експертів. 
По-третє, цей ресурс може стати 
в нагоді органам державного уп-
равління й місцевого самовряду-
вання для розроблення стратегій 
подолання гендерної нерівності. 
По-четверте, цей передовий загін 
впливатиме на формування гро-
мадської думки стосовно розвит-
ку гендерних відносин в українсь-
кому суспільстві.

Існування експертної платфор-
ми дасть можливість і експертам 
відчути за своєю спиною сильні 
тили. Ми всі живемо й працюємо в 
андроцентричнних організаціях. 
Багатьом доводилося відчувати 
себе «білими воронами» у своїх 
колективах, тому наявність одно-
думців, які відкрито заявляють про 
свою схильність до гендерного 
підходу, додає впевненості.

Створення такої платформи 
може стати кроком до інституціо-
налізації гендерних досліджень і 
гендерної освіти в Україні. Споді-
ваємося також, що створена 
платформа буде важливою для 
формування гендерно відпові-
дального і гендерно чутливого 
середовища як в освіті, так і в ук-
раїнському суспільстві в цілому, 
для покращення критичного мис-
лення, розхитування поширених 
стереотипів і настанов, отже, – 
встановлення гендерної рівності 
в українському суспільстві.

ЛюДМИЛА МАЛЕС 

êандидат соціологічних наук, 

доцент, докторант, за сумісниц-
твом доцент кафедри теорії та 
історії соціології êиївського на-
ціонального університету імені 
Тараса Шевченка, вчений сек-
ретар вченої ради факультету 
соціології êиївського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка.

âиступаю офіційним опонентом 
дисертаційних робіт з гендерної 
тематики, експертом ПРîîН, 
МîП, Мінсіммолодьспорт, ін-
ших урядових та не- організацій, 
здійснюю дослідницькі гендерні 
проекти, керувала відповідним 
напрямком у êІГД.

Сфера дослідницьких інтере-
сів:гендерна теорія, гендерні 
ідентичності, соціокультурна 
проблематика. З гендерної те-
матики викладаю авторські кур-
си «Теорія та історія гендерних 
досліджень», «Теорії гендерних 
та соціокультурних ідентичнос-
тей».

– Гендерна проблематика в Ук-
раїні ще достатньо нова, тож нею 
ще займаються люди з ентузіаз-
му, представники найнесподі-
ваніших сфер, а не лише «фахові 
гендерологи/ні» – може, це й на 
краще. Вона достатньо нова, бо 
саме слово ще повсякчас пот-
ребує тлумачення, але вже вжи-
вається вельми часто доречно 
і недоречно (у співвідношенні 
десь один до десяти).

Та інтерес до гендерної про-
блематики вже достатньо розви-
нений в Україні, так що сформу-
валася ціла плеяда дослідників 
і дослідниць, активістів різних 
рухів та активісток. І не в одному 
поколінні! І від їхніх різних голосів, 
їхнього спільного гомону навкру-
ги розходяться хвилі: у виконавчу 
та законодавчу владу, громадські 
організації, університети та шко-
ли, дитячі садочки. Також чутки 
про нове явище стосовно статі 
пішли в журнали й газети, у пе-
реходи та підворітні – так що ча-
сом не впізнаєш спотвореного 
образу феміністської критики чи 
гендерної чутливості в тому, що 

повертається відлунням звідти.
Отож і набралася вже критична 

маса текстів, фото, аудіозаписів і 
вчинків  найрізноманітнішого шти-
бу. І не всяк охочий осягнути без-
межжя власної гендерності чи 
гендерованості світу може в тому 
розібратися, а якщо пробує – ча-
сом за голову хапається.

Тож і настав час закликати екс-
пертів у тій справі.

Гендерна проблематика в Ук-
раїні вже достатньо давня (бо, як 
відомо, все нове – це добре за-
буте старе), має свою столітню 
традицію вивчення й тисячоліття 
побутування. Тому, вважаю, одне 
із завдань фахівців і всіх зацікав-
лених – гідно продовжити тра-
дицію гендерних студій, освіти 
та просвіти, а на міжнародному 
рівні – показати своє достойне 
обличчя.

Часу й наснаги!

ЛюДМИЛА ЛîбАНîâА 

êандидат экономических 
наук, старший научный сотруд-
ник отдела системных иссле-
дований научно-технического 
потенциала Центра исследова-
ний научно-технического потен-
циала и истории науки им. Г. М. 
Доброва Национальной Акаде-
мии Наук Украины, председа-
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тель общественной организации 
«âсеукраинский женский центр 
информации и социально-эко-
номической адаптации». Автор-
ка около 1�0 опубликованных на-
учных работ, среди них: десять 
монографий, три учебные посо-
бия, ряд брошюр, методичес-
ких рекомендаций, материалов 
международных конференций 
и научных статей в украинских и 
зарубежных изданиях. 

Научные интересы: анализ и 
прогнозирование развития на-
учно-технического потенциала, 
гендерные проблемы социаль-
но-экономического развития об-
щества, экономические пробле-
мы устойчивого развития. 

Гендерными исследованиями 
в сферах экономики, науки и 
образования занимается с 199� 
года. â период 199�-2009 гг. была 
научным руководителем и экс-
пертом ряда исследовательских 
и образовательных гендерных 
проектов, которые выполнялись 
при поддержке Министерства 
образования и науки Украины, 
Министерства семьи и молоде-
жи Украины, êанадского Агент-
ства Международного развития, 
юНИФЕМ, ПРîîН, Международ-
ного женского фонда «Mama 
Cash». Принимала участие в 
подготовке «Государственного 
доклада о выполнении в Украи-
не êонвенции îîН о ликвидации 
всех форм дискриминации от-
носительно женщин». Шестой и 
Седьмой объединенный доклад 
(200�). Работала экспертом в 
êанадско-Украинском Гендер-
ном Фонде (200�-200�) и в ряде 
других правительственных êа-
надско-Украинских проектах 
(200�-2009), в проекте юНИФЕМ 
«Партнерство Еê и îîН по воп-
росам гендерного равенства 
для развития и мира» (2008), 
проекте Программы Равных воз-
можностей ПРîîН. «Разработка 
концепции и содержания Парла-
ментских слушаний «âнедрение 
гендерных подходов в бюджет-

ный процесс» (200�). â настоя-
щее время является экспертом 
по гендерным проблемам юНИ-
ФЕМ и ПРîîН.

– Гендерные исследования 
проводятся на стыке ряда со-
циальных и гуманитарных наук. 
Поэтому для объективной ген-
дерной оценки развития укра-
инского общества, Гендерная 
экспертная платформа должна 
объединить независимых и толе-
рантных представителей разных 
научных отраслей – историков, 
экономистов, социологов, поли-
тологов, психологов, экологов и 
пр., которые активно занимаются 
исследованием гендерных про-
блем в обществе, глубоко знают 
предмет исследования и владе-
ют современными методами ис-
следования.

îêСАНА ЯРîШ

Доцент кафедри політології 
âолинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки, 
кандидатка політичних наук, 
директорка âîГî «Гендерний 
центр», радниця голови âолин-
ської обласної державної ад-
міністрації з гендерних питань.

– Ефективні гендерні перетво-
рення в нашій країні можливі лише 

через об’єктивне осмислення 
вітчизняних гендерних проблем. 
Їх необхідно спочатку ґрунтовно 
вивчити і лише потім робити прак-
тичні кроки. Будь-які зміни повинні 
мати відправною точкою аналіз. 
Саме на наукову, експертну 
спільноту покладається основна 
відповідальність за перспективу 
досягнення гендерної рівності. В 
Україні вже є наукові напрацю-
вання з гендерної проблематики 
як на національному, так і на ре-
гіональному рівнях. Водночас від-
сутня база таких напрацювань, 
немає системного підходу до ос-
мислення вітчизняної гендерної 
теорії і практики, відсутні спільна 
платформа дій, інформованість 
щодо майбутніх наукових планів 
тощо.

Гендерні дослідження вважаю 
складним, але перспективним 
напрямом сучасної України,  ос-
кільки треба поєднати методоло-
гічні підходи окремої науки (еко-
номіки, політології, історії тощо) і 
комплексний гендерний підхід. 
Методологія гендерного аналізу 
в Україні лише розвивається.

Водночас останнім і важливим 
кроком будь-якого дослідження 
мусить бути оприлюднення його 
результатів, тобто публічна дис-
кусія. Як відомо, лише в дискусії 
народжується істина.

Тому створення експертної 
платформи гендерних аналітиків 
на базі Гендерного інформацій-
но-аналітичного центру «КРОНА» 
для об’єднання зусиль із вивчення 
складних гендерних проблем на-
шого суспільства, для обміну до-
свідом, планування спільних екс-
пертних розвідок є надзвичайно 
актуальним для нашої країни.

1 Почасти спираємося на періоди-
зацію, яку запропонувала Зоя Хот-
кіна, див.: Хоткина З. Гендерным ис-
следованиям в России – десять лет! 
// Общественные науки и современ-
ность. – 2000. – №4. – С. 21–26.

2 http://experts.in.ua/club/docu-
ment01.php
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Авторка: Ольга Плахотник

Эта статья представляет со-
бой самый общий анализ сов-
ременной украинской гендер-
ной политики в сфере среднего 
образования1. Ее основные вы-
воды таковы: де-юре в Украине 
осуществляется государствен-
ная гендерная политика, однако 
де-факто она носит довольно 
непоследовательный и проти-
воречивый характер, особенно 
в сфере начального и среднего 
образования. Подтверждением 
этому служит анализ реальной 
образовательной ситуации че-
рез призму понятия «скрытого 
учебного плана»2, доказываю-
щий существование различных 
аспектов гендерного неравенс-
тва, с необходимостью включен-
ных в образование и воспроиз-
водимых им.

Согласно международному от-
чету «Global Gender Gap report» 
за 2008 год3, субиндекс достиже-
ний в образовании (educational 
attainment) в Украине очень вы-
сок: страна занимает 34 место 
среди 130 государств по указан-
ному показателю. Это означает, 
что мужчины и женщины Украины 
имеют практически равный до-
ступ к образованию различных 
уровней. Другой важный показа-
тель из упомянутого отчета – это 

данные о соотношении граж-
дан мужского и женского пола 
(female-to-male ratio) на различ-
ных ступенях образования. Так, 
если упомянутое соотношение 
равно 1.00 на уровне начального 
и среднего образования (то есть 
среди всех обучающихся маль-
чиков и девочек приблизительно 
поровну), то на уровне высшего 
образования этот показатель ра-
вен 1.23: это означает, что на каж-
дые 65 студентов мужского пола 
в украинских вузах приходится 81 
студентка.

Следует отметить, что наличие 
реального гендерного равенства 
в доступе к начальному и сред-
нему образованию часто стано-
вится источником представлений 
о том, что никаких более гендер-
ных проблем на уровне украинс-
кого школьного образования не 
существует4.

Основной законодательный 
акт, регулирующий гендерную 
политику в стране, – это Закон Ук-
раины «Об обеспечении равных 
прав и возможностей мужчин и 
женщин»5. В нем речь идет и отде-
льно о сфере образования (гла-
ва V, статья 21), а именно:

1) государство обеспечива-
ет равные права и возможности 
мужчин и женщин в получении 
образования: при поступлении в 
учебные заведения, оценивании 
их знаний, получении грантов и 
студенческих займов;

2) необходимо готовить и 
публиковать учебники и учебные 
пособия, не содержащие ген-
дерных стереотипов;

3) необходимо воспитывать 
у учащихся культуру гендерного 
равенства, равного распреде-
ления профессиональных и се-
мейных обязанностей;

4) необходимо осуществить 
гендерную экспертизу существу-
ющих учебных программ, учеб-
ников и учебных пособий; 

5) в учебные планы универ-
ситетов и курсов переподготов-
ки кадров необходимо включать 
дисциплины, посвященные воп-
росу обеспечения равных прав и 
возможностей женщин и мужчин, 
и т. п.6

Важно то обстоятельство, что 

процитированный закон должен 
быть дополнен дальнейшими за-
конодательными документами, 
изданными различными минис-
терствами. Тем не менее, Ми-
нистерство образования и науки 
Украины на 30 августа 2009 г. не 
издало ни одного документа в 
направлении выполнения ука-
занного закона. Единственное 
исключение – это набор методи-
ческих указаний по проведению 
ежегодного Урока гендерного 
равенства, инициированного 
ПРООН (Программа равных воз-
можностей) в сотрудничестве с 
Министерством образования и 
науки и Министерством по делам 
семьи, молодежи и спорта. 

Другой аспект, во многом объ-
ясняющий причины неэффектив-
ности гендерной политики в ук-
раинском образовании, состоит 
в том, что главным ответственным 
органом по планированию и осу-
ществлению гендерной политики 
(согласно упомянутому закону) 
является Министерство по делам 
семьи, молодежи и спорта. Поэ-
тому происходит долгий и мучи-
тельный процесс «переадреса-
ции» и согласования инициатив 
между министерствами, вследс-
твие чего Министерство образо-
вания и науки пока что не зани-
мается гендерной политикой.

Более того, еще одно из украин-
ских министерств – Министерс-
тво юстиции – проводит, согласно 
Закону Украины «Об обеспече-
нии равных прав и возможностей 
мужчин и женщин», гендерную 
экспертизу законодательства. 
Однако среди 14 законодатель-
ных актов, прошедших гендерную 
экспертизу в 2007–2008 гг.7, нет ни 
одного, касающегося сферы об-
разования. В то же время Закон 
Украины «Об образовании»8 де-
монстрирует высокую степень 
гендерной нечувствительности, 
следовательно, срочно нуждает-
ся в гендерной экспертизе и со-
ответствующей коррекции.

Например, статья 3 Закона 
Украины «Об образовании» де-
кларирует равные права на 
образование: «Все граждане 
Украины имеют равные права 

îФИЦИАЛьНАЯ ГЕНДЕРНАЯ ПîЛИТИêА 
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на бесплатное образование в 
государственных образователь-
ных учреждениях независимо от 
их пола, расы, национальности, 
социального и имущественного 
статуса...»9. Важно отметить, что 
это единственное место в зако-
не, где упомянуто слово «пол»; 
слово «гендер» или принципы 
гендерного равенства в данном 
документе не упоминаются вооб-
ще. Этот эпизод демонстрирует, 
что Закон Украины «Об образо-
вании» не соответствует совре-
менным тенденциям понимания 
и различения понятий «пол» и 
«гендер», сегодняшнему состоя-
нию государственной гендерной 
политики.

Более того, статья 56 процити-
рованного закона утверждает, 
что учителя и другие школьные 
работники обязаны «воспитывать 
в учениках уважение к родите-
лям, женщинам, пожилым людям, 
народным традициям, нацио-
нальным, историческим, куль-
турным ценностям Украины, го-
сударственному и социальному 
устройству Украины, вниматель-
ное отношение к историческому, 
культурному и природному окру-
жению»10. Этот пассаж порожда-
ет целый ряд вопросов. Почему 
женщины выделены в специаль-
ную группу из числа тех, кто тре-
бует обязательного уважения? 
Какие народные традиции (из 
каких времен и географичес-
ких мест Украины) должны быть 
уважаемы – а ведь некоторые из 
традиций носят явно дискрими-
наторный характер? Почему уча-
щиеся должны уважать социаль-
ный порядок, если он во многих 

аспектах (включая гендерный) 
несовершенен?..

Помимо Закона «Об образова-
нии»11, украинское среднее об-
разование регулируется также 
Законом «Об общем среднем 
образовании»12, Концепцией об-
щего среднего образования  и 
другими документами. Однако ни 
один из них не является гендерно 
чувствительным и не предлагает 
сколько-нибудь внятной гендер-
ной политики для образования 
школьного уровня.

Вышесказанное представля-
ется особенно важным с учетом 
особенностей функционирова-
ния украинских государственных 
средних образовательных уч-
реждений. Прежде всего, школы 
в Украине представляют собой 
гораздо более закрытые учреж-
дения, чем университеты: так, 
гражданское общество имеет 
минимальные возможности вли-
яния на школьную политику. Ад-
министрация школ полностью 
выполняет волю Министерства 
образования и вышестоящих уп-
равлений и фактически избегает 
собственных автономных реше-
ний в какой бы то ни было сфере. 
Получается, что без распоряже-
ния министерства в школах не 
проводится никакая гендерная 
политика – а министерство таких 
распоряжений, как мы уже зна-
ем, не дает. Другая сторона этой 
же проблемы – ресурсы для осу-
ществления гендерных образо-
вательных программ, гендерных 
экспертиз и т. п. Уровень гендер-
ной компетентности школьных 
учителей и администраторов ни-
зок или крайне низок, а привле-

чение гендерных (в т. ч. кадро-
вых) ресурсов из гражданского 
общества, как уже упоминалось, 
не разрешено законодательно.

В восприятии украинских учите-
лей проблема гендерного нера-
венства в образовании либо не 
идентифицируема вообще, либо 
воспринимается довольно одно-
боко – как тотальное преоблада-
ние женщин среди учителей (при 
этом, что интересно, многие учи-
теля называют эту ситуацию при-
мером «дискриминации мужчин»: 
ведь их явное меньшинство!)13.

Кроме того, школьные учите-
ля точно так же отягощены ген-
дерными стереотипами и пред-
рассудками, как и большинство 
украинских обывателей. Так, ис-
следование гендерной компетен-
тности, проведенное T. Говорун и 
O. Кикинежди (2008)14 среди ук-
раинских учителей, показывает: 
75% опрошенных согласны с тем, 
что девочек нужно готовить к роли 
матери и хозяйки, а мальчиков – к 
деятельности по материальному 
обеспечению семьи. Также 63% 
учителей полагают, что мужчины 
в целом лучше справляются с ра-
ботой руководителя, чем женщи-
ны, а 60% опрошенных считают, 
что все профессии делятся на 
«мужские» и «женские»15. Такие 
типичные установки учителей 
приводят в итоге к непоследова-
тельности и противоречивости 
процесса вхождения гендерной 
политики в школьную жизнь.

Другой пример: в сентябре 2007 
г. ПРООН (Программа равных воз-
можностей) в сотрудничестве с 
Министерством образования и 
науки и Министерством по делам 
семьи, молодежи и спорта ини-
циировали Урок гендерного ра-
венства для школьников всех сту-
пеней среднего образования16. 
Цель такого урока представля-
ется как информирование детей 
и молодежи о гендерной полити-
ке, включая такие ключевые по-
нятия, как «гендер», «гендерное 
равенство», «гендерное равно-
правие» и т. п. Эта идея не только 
была предложена ПРООН, но и 
поддержана методически: были 
подготовлены и напечатаны спе-
циальные иллюстрированные 
пособия для школьников, а так-
же подготовлены и выложены в 
свободном доступе на веб-сай-
те Министерства образования 
и науки методические указания 
для учителей по проведению 
Урока гендерного равенства17. 
Было решено проводить Уроки 
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гендерного равенства ежегодно 
(обычно в сентябре) для учащих-
ся всех классов всех общеобра-
зовательных учебных заведений 
Украины, начиная с сентября 
2007 года.

Однако, несмотря на оптимис-
тические отчеты о проведенных 
Уроках гендерного равенства, 
содержательное наполнение 
таких уроков представляется 
весьма проблематичным: ведь 
предполагалось, что эти уро-
ки должны готовить и проводить 
обычные школьные учителя, име-
ющие, как указывалось выше, 
невысокую компетентность в 
указанной сфере и, что важно, 
не имеющие возможности полу-
чить недостающие знания. Как 
показывает исследование, про-
веденное киевскими экспертами 
О. Киселевой и Н. Мусиенко 
(2008), учителя часто полагают, 
что гендерная политика в обра-
зовании означает акцентирова-
ние половых различий учащихся 
в учебном процессе («девочек 
учить как девочек, мальчиков – как 
мальчиков»)18. Среди учителей 
и администрации практически 
нет экспертов по гендерной про-
блематике; в то же время нет ле-
гальной возможности пригласить 
для проведения Урока гендер-
ного равенства специалистов 
из общественных организаций, 
поскольку это запрещено Зако-
ном Украины «Об образовании» 
(статья 6)19. Поэтому мы предпо-
лагаем, что Уроки гендерного 
равенства, даже если они ре-
ально проводятся, представляют 
собой скорее перформативную 
практику, приводящую к низкой 
эффективности гендерного про-
свещения либо к искажению 
идеи вообще.

Если все же задаться целью оп-
ределить эффективность Уроков 
гендерного равенства, можно 
спросить об этом у школьников. 
Так, опрос студентов и студен-
ток 1 курса (которые должны 
были в выпускном классе сред-
ней школы участвовать в Уроках 
гендерного равенства) показал: 
только 5% вчерашних школьников 
и школьниц говорят о том, что в их 
классе проводился Урок гендер-
ного равенства20. Даже если сде-
лать поправку на «забывчивость» 
первокурсников по отношению к 
школьному опыту, все равно циф-
ра указывает на слабую степень 
влияния Уроков гендерного ра-
венства на гендерную осведом-
ленность школьников.

Другая сфера, имеющая боль-

шой потенциал для повышения 
гендерной компетентности учи-
телей, – это деятельность таких 
образовательных учреждений, 
как институты последипломно-
го образования, где все учителя 
обязаны проходить курсы по-
вышения квалификации раз в 5 
лет. Включение дисциплин по 
гендерной проблематике в учеб-
ный план этих институтов могло 
бы стать важным источником 
повышения гендерной компе-
тентности учителей, средством 
для развития их педагогической 
рефлексии и в итоге – гендерной 
чувствительности. Тем не менее, 
до сих пор этого не происходит.

Например, учебный план Харь-
ковского областного научно-ме-
тодического института непре-
рывного образования содержит 
всего 2 часа занятий, посвящен-
ных гендерной тематике, причем 
только для учителей истории. Бо-
лее того, указанные 2 часа были 
включены в куррикулум только 
благодаря личной инициативе и 
настойчивости одной из препо-
давателей, получившей нефор-
мальное гендерное образова-
ние в рамках соответствующей 
тренинговой программы в НГО. 
Как сообщила эта преподава-
тель в своем интервью для наше-
го исследования, ей стоило боль-
шого труда добиться включения 
гендерной тематики в институт-
ский куррикулум; об отдельном 
курсе по гендерной проблема-
тике руководство института не 
желает слышать, пока не получит 
соответствующее распоряже-
ние из министерства. 

Другой аспект указанной про-
блемы состоит в том, что экспер-
тов, готовых обучать учителей ос-
новам гендерной грамотности и 
чувствительности, чрезвычайно 
мало. В то же время очевидно, что 
преподавание гендерных курсов 
во время повышения квалифика-
ции учителей – это всеобъемлю-
щий и наиболее эффективный 
способ влияния на работающих 
в школе преподавателей и вос-
питателей.

«Гендерная слепота» имеет 
место не только в официальных 
документах, регламентирующих 
государственную политику в об-
разовании Украины. К сожале-
нию, большие инновационные 
проекты, призванные реформи-
ровать и развивать украинское 
образование, также игнорируют 
гендерную проблематику в со-
держании своей деятельности. 
Например, масштабный и дол-
говременный проект «Равный 

доступ к качественному обра-
зованию»21, осуществляемый 
Министерством образования и 
науки при поддержке Мирового 
банка, провозглашает своей це-
лью деконструировать в образо-
вании среднего уровня социаль-
ное неравенство (основанное 
на признаках этничности, места 
жительства, материального до-
статка и других различий). Одна-
ко неравенство и дискримина-
ция по признаку пола не входит в 
цели и, соответственно, деятель-
ность указанного проекта.

В Украине, тем не менее, из-
вестны успешные практики 
неформального гендерного 
образования школьников, осу-
ществляемого, как правило, за 
пределами государственных об-
разовательных учреждений. Это 
«Школа равных возможностей»22, 
«Уполномоченное образова-
ние»23, «Интерактивный гендер-
ный театр» и другие. Компетент-
ные энтузиасты пытаются влиять 
на гендерное сознание детей и 
молодежи, используя инноваци-
онные тренинговые методы. Од-
нако их возможности пока еще 
не могут сравниться с силой вли-
яния огромной и инертной госу-
дарственной «образовательной 
машины»24.
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êоли говорять про поняття ген-
деру, його дуже часто вживають 
у контекстах гендерної ідентич-
ності. Пояснюючи дещо спроще-
но, можна сказати, що гендерна 
ідентичність – це уявлення люди-
ни про себе як про представни-
ка/ представницю певної статі; 
ототожнення себе з певною стат-
тю. При цьому головною віссю 
гендерної ідентичності є пара 
понять жіноче/ чоловіче: саме тут 
проходить головна демаркацій-
на лінія гендерної ідентичності. 
«А ці черевики часом не дівчачі?» 
– з підозрою розглядає новопри-
дбане взуття хлопчик. «Чи не схо-
жа я часом на хлопчика з цією 
зачіскою?» – переживає дівчин-
ка. îтже, «бути» (відчувати себе) 
людиною своєї статі й поводи-
тись так, як поводяться люди 
твоєї статі, – осердя гендерної 
ідентичності особи.

При цьому сучасне розуміння 
гендеру вкорінене в так званій 
соціально-конструкціоністській 
парадигмі – тобто розумінні ген-
дерної ідентичності не як при-
родженої, стабільної й однакової 
в усіх людей однієї статі. Навпаки, 
у тому й полягає сутність нового 
поняття «гендер»: кожна людина 
має власну, унікальну гендерну 

ідентичність, зумовлену особли-
востями соціокультурної ситуації, 
хоча статей лише дві2.

Найяскравіше гендерна іден-
тичність виявляє себе як «осо-
бисте сприйняття своєї статевої 
належності стосовно функції 
працівника та члена сім’ї»3. Тобто 
сфери професійної та сімейної 
самореалізації постають найго-
ловнішими для гендерної іден-
тичності. У це самосприйняття 
неминуче включені культурно зу-
мовлені поняття про так звані «жі-
ночі» і «чоловічі» види діяльності 
– як особистий вододіл: чим я 
можу і чим я не можу займатися. 
За влучним висловом російської 
дослідниці І. Тартаковської, «уяв-
лення про “чоловічу” і “жіночу” 
роботу “роблять гендер” тією ж 
мірою, що й інтерпретація біоло-
гічних відмінностей4».

Ось чому в дослідженнях ген-
дерної ідентичності так важливо 
аналізувати особливості гендер-
ного маркування професій. Саме 
це було одним із завдань соціоло-
гічного дослідження «Студенти і 
студентки про гендерну рівність», 
проведеного співробітниками 
Гендерного інформаційно-аналі-
тичного центру «КРОНА» (м. Хар-
ків)5. У цілому було опитано більш 
ніж  800 студентів і студенток, що 
є громадянами / громадянками 
України й навчаються на денних 
відділеннях ВНЗ м. Харкова6. Не 
вдаючись до соціологічних тонко-
щів, можна впевнено сказати, що 
опитана нами сукупність респон-

дентів у цілому є повним відобра-
женням усього студентства міста 
Харкова, отже, результатам опи-
тування цілком можна довіряти як 
таким, що описують усіх студентів 
і студенток нашого міста.

Якими ж є результати опиту-
вання? По-перше, велика частка 
харківського студентства (36%) 
згодні з поділом професій за ген-
дерною ознакою, а 22% не згод-
ні; проте найбільш типовою від-
повіддю на згадане питання було 
«у чомусь погоджуюсь, у чомусь 
ні» (41%). Частіше з ідеєю поділу 
професій на «жіночі» і «чоловічі» 
погоджуються юнаки, ніж дівчата; 
також частіше студенти/тки при-
родничих і технічних факультетів, 
ніж соціогуманітарних. Варто за-
значити, що в цьому випадку оз-
наки «гендер» і «тип факультету» 
взаємно пов’язані: частка дівчат, 
які навчаються на соціогумані-
тарних факультетах, становить 
70%, а на природничих і техніч-
них – 49%. Це свідчить про те, що в 
структурі гендерної ідентичності 
юнаків поділ професій на «жіночі» 
і «чоловічі» є більш жорстким, стій-
ким і поляризованим, ніж у дівчат. 

Ці результати цікаво порівняти з 
даними аналогічного опитуван-
ня, проведеного серед учителів 
загальноосвітніх шкіл: так, згід-
но з дослідженням Т. Говорун і О. 
Кікінежді7, 60% українських учи-
телів згодні з поділом професій 
на «жіночі» і «чоловічі». Як бачимо, 
студенти демонструють прогре-
сивніші погляди у сфері гендер-

«ЧîЛîâІЧІ» І «ЖІНîЧІ» ПРîФЕСІї: 
НЕСПîДІâАНІ âИСНîâêИ З îДНîГî 

ДîСЛІДЖЕННЯ1

Таблиця 1 
«Наскільки Ви згодні з тим, що професії поділяються на “чоловічі” 
і “жіночі”?», %

УСІ СТАТь ТИП ФАêУЛьТЕТУ

юнаки Дівчата «Лірики»а «Фізики»б

Повністю 
згоден (-на) 1� 20 13 13 18

Скоріше зго-
ден (-на) 21 25 18 18 24

У чомусь 
згоден (-на), у 
чомусь ні

�1 37 43 40 42

Скоріше не 
згоден (-на) 1� 10 15 14 12

Зовсім не 
згоден (-на) 9 7 11 14 4

âажко 
відповісти 1 1 <1 1 <1

n=800 n=314 n=486 n=434 n=366

аСтуденти і студентки соціогуманітарних факультетів.
бСтуденти і студентки природничих і технічних факультетів.
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них відносин, ніж представники/ 
представниці старшого поколін-
ня, зайняті в такій гендерно неврів-
новаженій професійній сфері, як 
шкільна освіта.

У дослідженні «Студенти і сту-
дентки про гендерну рівність» 
респондентам також було запро-
поновано висловити свою думку 
про гендерну зорієнтованість 
37 запропонованих професій. 
Отримані в результаті оцінки сту-
дентів і студенток можно умовно 
розділити на 7 груп із різними до-
мінантами «чоловічого» і «жіночо-
го» (Таблиця 2). 

«З якими професіями краще 
впораються чоловіки, а з якими 
– жінки?» Відповідаючи на це за-
питання, юнаки і дівчата показу-

ють суттєві відмінності в оцінках. У 
цілому юнаки частіше ділять про-
фесії на «чоловічі» і «жіночі», а дів-
чата частіше відносять різні про-
фесії до гендерно нейтральних 
(Таблиця 3). Значна частка дівчат, 
з одного боку, прагне розділити з 
юнаками багато з так званих «жі-
ночих» професій8, а з іншого боку, 
претендує на «чоловічі» види про-
фесійної діяльності9.

Утім, є такі професійні сфери, 
що одностайно визначаються 
юнаками і дівчатами як май-
же стовідсотково «жіночі» або 
«чоловічі». Так, дівчата відносно 
зрідка претендують на професії, 
пов’язані з небезпекою або ви-
сокими фізичними навантажен-
нями; у той же час юнаки прак-
тично повністю віддають дівчатам 
заняття, пов’язані з піклуванням 
про дітей та їх вихованням. Деякі 
професії оцінюються в коорди-
натах «чоловічого» і «жіночого» 

приблизно однаково10.
Окрім запропонованих варіан-

тів професій, ми просили рес-
пондентів назвати свої приклади 
«типово чоловічих» і «типово жіно-
чих» професій (так звані «відкриті 
запитання»). У результаті 69% усіх 
опитаних таки запропонували 
власні варіанти «чоловічих» про-
фесій і 53% – «жіночих», причому 
дуже часто в тій самій анкеті «чо-
ловічих» професій названо біль-
ше, ніж «жіночих». Таким чином, 
можна зробити висновок: назва-
ти «типово чоловічий» рід занять 
респондентам виявилося прості-
ше, ніж згадати «типово жіночу» 
професію. Одним із можливих 
пояснень цієї різниці може бути 
відмінність в особистих критеріях 

вирізнення «чоловічих» і «жіночих» 
видів діяльності.

Отже, в результаті аналізу змісту 
відповідей на відкриті запитання 
виявилося, що до «типово чолові-
чих» професій зазвичай відносять 
заняття, пов’язані з виробництвом 
і роботою з матеріалами, з управ-
лінням технікою, з важкою фізич-
ною працею, виявленням грубої 
сили, «брудною» роботою, небез-
пекою для життя, розв’язанням 
аналітичних завдань, високою 
відповідальністю, керівництвом і 
лідерством. «Типово жіночі» про-
фесії зазвичай стосуються сфе-
ри послуг і роботи з людьми. Вони 
часто пов’язані з вихованням ді-
тей, турботою про безпомічних 
людей, а також із виявленням по-
чуттів і художнього смаку. Добре 
помітно, що критеріїв позначення 
професій як «чоловічих» більше 
і ці критерії різноманітніші. Час-
то «жіночі» заняття визначаються 
як протилежні «чоловічим» – не 

пов’язані з фізичними наванта-
женнями, не небезпечні тощо.

âисновки
1. Уявлення студентів і студен-

ток м. Харкова про «чоловічі» і 
«жіночі» професії в цілому відоб-
ражають усталений у сучасному 
(зокрема українському) суспіль-
стві гендерний розподіл праці, 
де «чоловічою» вважається про-
дуктивна діяльність у публічному 
просторі, а «жіночою» – скоріше 
репродуктивна робота й домаш-
ня праця або звужені специфічні 
види продуктивної діяльності11.

2. Досліджувані вирізняють біль-
ше  критеріїв (і різноманітніші кри-
терії) віднесення тієї чи іншої про-
фесії до категорії «чоловічої», ніж 
до «жіночої», що свідчить про за-
гальну настанову щодо розуміння 
роботи в публічній сфері як скорі-
ше «чоловічої справи». Водночас 
«жіночі» професії часто визнача-
ються як протилежні «чоловічим» 
(не пов’язані з фізичними наван-
таженнями, не небезпечні тощо), 
що відображає загальнокультур-
ний канон розуміння чоловічого 
як «норми». Інша група критеріїв 
вирізнення «жіночих» професій 
пов’язана з категоріями «емоцій-
ності» й «естетичності» праці12.

3. Дівчата і студенти/тки соціо-
гуманітарних спеціальностей 
демонструють більш гендерно 
прогресивні погляди, відносячи 
більшу кількість професій до та-
ких, що рівною мірою підходять і 
чоловікам, і жінкам. Тут ми бачимо 
узгодження в структурі гендерної 
ідентичності таких складових, як 
відображення реальних гендер-
них відносин у суспільстві (що є) 
і проекція власних професійних 
прагнень (чого хотілося б): здо-
буваючи вищу освіту, дівчата-сту-
дентки зорієнтовані на більш різ-
номанітну професійну діяльність, 
ніж цього очікують від них їхні ро-
весники чоловічої статі.

4. Опитані студенти і студентки в 
цілому демонструють більш про-
гресивні гендерні уявлення щодо 
професій, ніж учителі загально-
освітніх шкіл. Це свідчить не лише 
про більшу популярність ідей ген-
дерного егалітаризму серед мо-
лодшого покоління, але й про те, 
що вплив школи на формування 
гендерної ідентичності її випус-
кників не є визначальним, а кон-
курує з іншими джерелами знань 
і цінностей. Ця тема видається 
нам перспективним напрямом 
майбутніх досліджень.

Отримані результати було б ці-
каво доповнити даними якісних 
соціологічних досліджень, а та-
кож розширити й порівняти з да-
ними аналогічних опитувань в ін-
ших регіонах України.

Таблиця 2 
«З якими професіями краще впораються чоловіки, а з якими – жінки?», %

ДîМІНАНТИ ПРИêЛАДИ ПРîФЕСІЙ

1 Більшість вважає ці професії «чоловічими»
Електрик, інкасатор, військовий, пілот літака, 
машиніст баштового крана, 
водій громадського транспорту

2
Більшість вважає ці професії «чоловічими», 
при цьому ці професії гендерно нейтральні 
для багатьох

Програміст або IT-спеціаліст, 
інженер-конструктор, ді-джей

�
Більшість вважає ці професії гендерно ней-
тральними, при цьому для багатьох це 
«чоловічі» професії

Політик або депутат парламенту, податковий 
інспектор, суддя, адвокат, масажист, 
двірник, кухар, лікар-хірург

� Більшість вважає ці професії гендерно 
нейтральними

Офіс-менеджер, екскурсовод, нотаріус, 
офіціант, головний редактор газети, швець

�
Більшість вважає ці професії гендерно 
нейтральними, при цьому для багатьох 
це «жіночі» професії

Перукар, бухгалтер, шкільний учитель,  
соціальний працівник, молодший медичний 
працівник, кондуктор у громадському 
транспорті

�
Більшість вважає ці професії «жіночими», 
при цьому для багатьох це гендерно 
нейтральні професії

Касир у крамниці чи супермаркеті, візажист, 
секретар-референт, бортпровідник літака, 
психолог або консультант телефону довіри, 
квитковий касир

� Більшість вважає ці професії «жіночими» Вихователь(ка) дитячого садка, гувернант(ка) 
і няня, бібліотекар

«ЧîЛîâІЧІ» І «ЖІНîЧІ» ПРîФЕСІї
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Таблиця �
«З якими професіями краще впораються чоловіки, а з якими – жінки?», %

Скоріше чоловіча професія Рівною мірою підходить 
і чоловікам, і жінкам Скоріше жіноча професія

âСІ юнаки Дівчата âСІ юнаки Дівчата âСІ юнаки Дівчата

Електрик 92 92 92 8 8 7 <1 <1 1

Інкасатор 91 94 89 9 5 11 <1 1 <1

Пілот літака 89 90 88 11 10 12 <1 <1 <1

Машиніст 
баштового крана 87 84 90 12 15 9 1 1 1

âійськовий 84 88 81 15 11 18 1 1 1

âодій 
громадського 
транспорту

82 87 79 17 12 20 1 1 1

Інженер-
конструктор 58 63 54 41 35 45 1 2 1

Програміст, IT-
спеціаліст 58 66 53 41 34 46 1 <1 1

DJ (ді-джей) 50 51 50 49 48 49 1 1 1

Лікар-хірург 46 58 39 52 41 59 2 1 2

Політик, депутат 
парламенту 37 41 25 61 57 71 2 2 4

Податковий 
інспектор 31 51 29 65 48 69 4 1 2

Масажист 29 25 31 63 63 64 8 12 5

Суддя, адвокат 28 39 21 70 60 76 2 1 3

бортпровідник 
літака 23 17 28 33 26 36 44 57 36

Двірник 22 14 28 74 78 71 4 8 1

Швець 22 30 16 53 50 55 25 20 29

êухар 21 27 18 71 64 75 8 9 7

Головний редактор 
газети 16 30 8 79 66 87 5 4 5

Нотаріус 14 20 11 79 72 83 7 8 6

îфіс-менеджер 10 14 7 82 79 83 8 7 10

îфіціант 7 5 7 79 75 82 14 20 11

Екскурсовод 7 8 6 80 76 83 13 16 11

êондуктор у 
громадському 
транспорті

6 3 8 70 64 73 24 33 19

Соціальний 
працівник 4 6 3 70 69 71 26 25 26

âізажист 3 2 4 33 24 39 64 74 57

êасир у крамниці, 
супермаркеті 3 2 3 47 41 52 50 57 45

Молодший 
медичний 
працівник

3 2 3 71 69 73 26 29 24

Перукар 3 2 4 56 48 61 41 50 35

Секретар-
референт 3 3 3 47 50 45 50 47 52

êвитковий касир 2 2 2 33 25 38 65 73 60

бухгалтер 2 4 1 54 48 57 44 48 42

Психолог, 
консультант 
телефону довіри 
доверия

2 4 2 48 47 49 50 49 49

Шкільний учитель 2 2 1 69 62 74 29 36 25

бібліотекар 1 2 1 22 21 22 77 77 77

âихователь 
дитячого садка

1 2 1 18 15 20 81 83 79

Гувернант, няня 1 1 1 14 13 15 85 86 84

Масиви: всі опитані (n=800), юнаки (n=314), дівчата (n=486).

1 Цей текст є скороченим публіцистичним варіантом російськомовної наукової статті: Пла-
хотник О., Даниленко И. Представления о «мужских» и «женских» профессиях как ресурсы 
гендерной идентичности // Материалы І Конгресса Социологической Ассоциации Украины. 
— Харьков, 2009.

2 Новітні уявлення про фізіологію статі базуються на тому, що статей більш ніж дві – від 5 до 7, 
за різними джерелами.

� Шакирова С. Толкования гендера // http://www.genderstudies.info/social/s19.php
� Тартаковская И. Мужская работа, женская работа // Рубеж. – 2001. – №16-17. – С.87.
� Загалом це було велике опитування, спрямоване на дослідження різних аспектів гендерної 

ідентичності, а також ступеня та джерел гендерної компетентності студентства.
� Соціологічні особливості побудови вибірки й репрезентативності можна буде дізнатися зі 

звіту про дослідження, який невдовзі буде видано в ГІАЦ «КРОНА».
� Говорун Т., Кікінежді О. Гендер у соціально-психологічному вимірі: Частина 1 // http://helsinki.

org.ua/index.php?id=1200305760

8 Візажист, касир квиткової каси, касир у крамниці, перукар, бортпровідник літака, шкільний 
учитель, бухгалтер, кондуктор громадського транспорту, офіціант, екскурсовод.

9 Політик або депутат парламенту, податковий інспектор, суддя, адвокат, військовий, водій 
громадського транспорту, інженер-конструктор, програміст або IT-спеціаліст, лікар-хірург.

10 DJ (ді-джей), масажист, офіс-менеджер, соціальний працівник, молодший медичний пра-
цівник, секретар-референт, психолог або консультант телефону довіри.

11 Про це багато написали феміністські теоретики на Заході. Див., наприклад: Bordo S. 
Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body. – Berkeley: University of California 
Press, 1993.

12 Цю тенденцію також помітили й проаналізували західні дослідниці. Див., наприклад: Bartky 
S. Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. – New York: Routledge, 
1990; Noddings N. Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. – Berkeley: University 
of California Press, 1986 та ін.
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Авторка: 
Юлия Кобикова, психолог

Насилие в семье как одна из 
форм гендерного насилия явля-
ется серьезной проблемой на-
шего общества. âедь именно в 
семье человеку свойственно ис-
кать поддержку, эмоциональное 
тепло и защиту. Именно в семье 
формируются навыки общения 
с близкими людьми, закрепля-
ются способы выражения своих 
эмоций, формы реакций на по-
ведение партнеров. То, какое по-
ведение будет демонстрировать 
человек в социуме, во многом 
зависит от ситуации, склады-
вающейся в его семье в период 
формирования и становления 
его личности.

В связи с этим заслуживают 
внимания результаты опроса 
студентов и студенток социаль-
но-психологического факультета 
ХНУВД на тему «Насилие в се-
мье», проведенного в рамках со-
циологического исследования 
ГИАЦ «КРОНА» «Студенты и сту-
дентки за гендерное равенство» 
в мае 2009 года. В данном опро-
се приняли участие 52 челове-
ка, обучающихся на 3–5 курсах. 
Стоит сразу же отметить, что ак-
туальность темы и ее значимость 

отметили практически все рес-
понденты, тема насилия в семье 
не оставила равнодушным прак-
тически никого.

Важно понимать также то, что 
через совсем короткий период 
времени эти ребята закончат вуз 
и пойдут работать по специаль-
ности – это будущие школьные 
психологи, психологи-консуль-
танты, специалисты по управле-
нию человеческими ресурса-
ми. То есть совсем скоро к ним 
обратятся за консультативной 
помощью люди, находящиеся в 
сложных жизненных ситуациях. 
И то, как они понимают тему ген-
дерного насилия, как восприни-
мают насилие над личностью, 
считают ли его в принципе воз-
можным, во многом определит ту 
практическую помощь, которую 
они в состоянии будут оказать 
своим клиентам.

Перед респондентами были 
поставлены несколько вопросов:

• Что, по Вашему мнению, явля-
ется насилием над личностью?

• Что является насилием в се-
мье?

• По каким признакам можно 
определить склонность человека 
к совершению насилия?

• Когда насилие оправдано?
Общий тон ответов приблизи-

тельно следующий. Под насили-

ем студенты и студентки понима-
ют не только физические действия 
относительно какого-либо лица, 
но и, что особенно важно, мо-
ральное давление – т. е. пси-
хологическое, эмоциональное 
воздействие на личность. Из от-
ветов следует, что у данной груп-
пы студентов сформировано по-
нимание насилия как давления, 
унижения, издевательства над 
личностью, а также различение 
его видов: физическое, сексуаль-
ное, эмоциональное и экономи-
ческое.

Вот несколько примеров отве-
тов: «Я считаю, что насилием над 
личностью можно считать все 
то, что противоречит желаниям, 
убеждениям, принципам и нор-
мам человека»; «Насилие – пря-
мое или скрытое навязывание 
своих идей, мыслей, перекрытие 
всяких путей достижения целей»; 
«Это унижение достоинства че-
ловека, оскорбление, ущемле-
ние его прав».

Что касается насилия в семье, 
то наиболее остро студенты и 
студентки воспринимают недо-
статочное внимание по отноше-
нию к детям, отвержение (в том 
числе эмоциональное), давле-
ние на ребенка. Как насилие 
над ребенком воспринимается 
педагогическая запущенность. 

ПРîбЛЕМА НАСИЛИЯ â СЕМьЕ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТîâ ПСИХîЛîГîâ
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Формы насилия, также указан-
ные респондентами: насилие, 
совершаемое мужчиной в семье 
(«муж издевается над женой»), 
инцест, рукоприкладство, «ког-
да нет уважения к слабым и ста-
рым».

Интересны комментарии, при-
веденные опрашиваемыми к 
собственным ответам. Вот наибо-
лее яркие:

• «Если физическое насилие 
ломает, корежит тело, то психо-
логическое увечит душу. Такие 
травмы не заживают».

• «Большинство родителей не 
понимают, что насилие не метод 
воспитания».

• «Моральное насилие подав-
ляет индивидуальность. А физи-
ческое – заставляет чувствовать, 
что ты никто! Ребенок в такой се-
мье обречен на будущее с про-
блемами как психического, так и 
физиологического характера».

• «Мало кто задумывается, что 
только лаской, любовью и поощ-
рением можно воспитать здоро-

вого ребенка».
Делаются попытки объяснить 

причины возникающего насилия: 
«Чаще агрессором становится 
мужчина, не способный реали-
зовать себя в реальной жизни, 
т. е. на работе, в социальном по-
ложении. Неудовлетворенность 
собой и злость на окружающий 
враждебный социум вымещает-
ся на самых близких, беззащит-
ных и зависимых»; «Для того, чтобы 
поднять свой упавший авторитет 
и самооценку в своих глазах, аг-
рессор начинает подавлять и 
подминать под себя более сла-
бую личность».

Что касается того, как распоз-
нать потенциального агрессора, 
то основные признаки, выделен-
ные респондентами, следую-
щие:

- раздражительность, вспыль-
чивость;

- перепады настроения;
- жестокость к животным;
- наличие вредных привычек;
- категоричные высказывания;

- скрытность;
- грубость.
Опрашиваемые студентки по-

нимают важность собственной 
первичной диагностики склон-
ности к насилию своих партне-
ров по общению. Отмечают, что 
«если человек агрессивен, это 
проявляется в большинстве сфер 
жизни», нужно наблюдать за по-
ведением и делать выводы.

Заслуживает внимания то, что 
практически все опрашиваемые 
считают насилие не оправдан-
ным ни в каких случаях (есть отве-
ты «оправдываю как самооборо-
ну», но здесь вопрос понимания 
насилия как категории).

Мы увидели понимание сту-
дентами-психологами проблемы 
насилия в семье, их отношение 
к данному явлению в современ-
ном обществе и готовность по 
мере возможности противосто-
ять его проявлениям и последс-
твиям. Впечатляет, что будущие 
родители столько внимания уде-
лили проблемам родительского 
отношения к детям. Налицо осоз-
нание необходимости ответс-
твенного родительского и парт-
нерского поведения.

В заключении данного обзора 
следует отметить, что значитель-
ная часть опрашиваемых отмеча-
ет необходимость оказания пси-
хологической помощи не только 
жертвам насилия (физического 
и психологического), но и лицам, 
склонным к его проявлению. Для 
таковых необходимой будет по-
мощь в выработке адаптивных 
поведенческих стратегий. Здесь, 
по мнению будущих психологов, 
могут помочь тренинги, обучаю-
щие эмоциональному регулиро-
ванию поведения, коммуникатив-
ной компетенции и преодолению 
конфликтов.

ПРîбЛЕМА НАСИЛИЯ â СЕМьЕ
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Авторка: Ірина Грабовська,
журналістка

Інтерв’ю з керівником Вінниць-
кої міської громадської органі-
зації «Чоловіки проти насильс-
тва» Володимиром Козловим.

– Пане âолодимире, чому саме 
«Чоловіки проти насильства», а 
не скажімо, «Чоловіки та жінки 
âінниці проти насильства»? На-
скільки я знаю, в Україні немає 
жодної жіночої неурядової ор-
ганізації «Жінки проти насильс-
тва»…

– Справа у тому, що на сьогодні 
в Україні існує досить розвинений 
гендерний жіночий рух. Жінки за 
попередні роки навчились про-
говорювати в суспільному про-
сторі і якимось чином вирішувати 
свої проблеми. В тому числі і про-
блеми, пов’язані із насильством 
у сім’ї, в суспільстві. Адже у нас 
так склалось, що НГО гендерного 
спрямування насправді займа-
ються проблемами жінок, або жі-
нок та дітей. Але ж у чоловіків теж 
є гендерні проблеми. Не лише 
жінка страждає, наприклад, від 
того ж таки насильства.

Отже, якщо все ж ці проблеми 
є, то чому їх треба приховува-
ти? Кожен знає, що 78% відсотків 
українських жінок хоч раз у жит-
ті були жертвами домашнього 
насильства. Але ніхто не знає, 
скільки чоловіків постраждало 
від домашнього насилля! Потріб-
но вивчати і вербалізувати такий 
«досвід».

– Так, за статистикою, кожна 
третя жінка в країні – бита. Мова 
йде про битих чоловіків?

– Чому лише про битих? Адже в 
наших сім’ях досить поширене не 
лише фізичне, але і психологічне 
насильство. А от саме від нього 
страждає чимало чоловіків.

– У чому це проявляється?

– Наприклад, такий конкретний 
випадок: чоловік має дружину 
та двох дітей, крутиться, як може, 
заробляючи гроші на прожиття 
родини. А дружина увесь час не-
задоволена, вона постійно кар-
тає його, вважаючи невдахою, 
нездатним належним чином за-
безпечити сім’ю. І дітей налашто-
вує проти батька. Закінчується 
все розлученням. Як правило, у 
таких випадках суспільна думка 
на боці дружини. Чоловік винен. 
А у чому ж він винен? Вочевидь, 

не у тому, що йому приписується 
загальною думкою, а в тому, що, 
якщо він і не сприяв такій ситуації 
в родині, то мирився дуже довго із 
нею. Де такому чоловікові шукати 
допомоги? Думаю, у подібних ви-
падках організації типу «Чоловіки 
проти насильства» повинні пра-
цювати із цими людьми. Є й чи-
мало інших проблем, пов’язаних 
із алкоголізмом, молодіжною зло-
чинністю, зрештою, із справжнім 
батьківством.

– Тобто, мета âашої організації 
– захистити чоловіків від насиль-
ства з боку жінок?

– Мета – навчити чоловіків на-
самперед проговорювати і об-
говорювати власні гендерні про-
блеми. А захищати, якщо виникає 
потреба, і від жінок.

– Але, пане âолодимире, якщо 
таким чином ставити питання, то 
виходить, що жінки створюють 
НГî, щоб захищатись від чолові-
чого світу, простіше – чоловічо-
го домінування, а чоловіки – від 
жіночого. І що ж в результаті за 
модель суспільства ми отримає-
мо?

– А от саме це і є предметом по-
дальшої роботи. Або, вірніше, ос-
новною метою такої організації, 
як наша. Навчити жінок і чоловіків 
відверто, за «круглим столом» об-
говорювати свої гендерні про-
блеми, взаємні претензії, а потім 
вчитись разом шукати вихід, вчи-
тись на паритетних началах, по-
партнерськи розв’язувати склад-
ні проблеми.

– А чому чоловіки не можуть 
скористатись тими наробками 
з гендерної проблематики, які 
вже зроблені жінками? І не лише 
в НЖî, а і науковцями, які сьо-
годні дуже активно розробляють 
цю проблему? Таких дослідників 
вже багато в країні. До речі, це 
майже виключно жінки-науков-
ці. Можливо, тому що чоловіки 
«соромляться» займатись «ген-
дером», і складається враження, 
що у них немає цих проблем?

– Почну з кінця. Дійсно, українсь-
кі чоловіки з великою обережніс-
тю ставляться до гендерної про-
блематики. Можливо тому, що 
вона у нас за виробленим сте-
реотипом все ж вважається жіно-
чою. А жінки дійсно вже накопи-
чили чималий цінний досвід у цій 
сфері. Але не все, що вже напра-
цьовано, підходить для вирішення 

саме чоловічих проблем. Адже 
гендерні дослідження активно 
велись саме в жіночій аудиторії. 
І самі проблеми, що підлягали 
аналізу, вже традиційно сприй-
маються як жіночі: сім’я, побут, 
діти, сімейні конфлікти тощо. А от 
таких досліджень про чоловічий 
світ немає. Насправді ж, вони 
сьогодні дуже потрібні! Адже є 
великі відмінності між гендерною 
соціалізацією жінок і чоловіків, 
починаючи із дитячого садочка і 
до кінця життя.

– І які ж це принципові відмін-
ності, які не можна врахувати в 
гендерних дослідженнях відо-
мого типу?

– Для того, щоб відповісти, пот-
рібно мати на увазі, які найбо-
лючіші проблеми у жінок, а які – у 
сучасних чоловіків. У жінок вони 
страшніші, бо згвалтування, каліц-
тво у домашніх конфліктах, дитя-
ча злочинність, зрештою, секс 
рабство – це справді страшно! 
У чоловіків – коротка тривалість 
життя, підвищені ризики при са-
мореалізації, суїцид, алкоголізм, 
наркоманія, трудове рабство. Це 
тільки – у найпершому наближен-
ні. Але і це вже дуже тяжкі пробле-
ми. Отже, «загальним списком» їх 
специфіку, причини виникнення, 
а тоді – і ефективні рекомендації 
по подоланню – не виявити. Пот-
рібно спочатку добре вивчити 
саме гендерні чоловічі пробле-
ми, а потім вже братись за їх ви-
рішення. І це можуть робити НГО 
такого спрямування, як «Чоловіки 
проти насильства» та інші.

– А чи багато чоловіків у âашій 
організації?

– На жаль, ні. Постійно діючих – 
3-4 члени організації. Це ті чолові-
ки, яким ми колись допомогли. 
Але цінно те, що є люди, яким ми 
змогли надати конкретну допомо-
гу у важкій особистій ситуації. Тут 
треба врахувати ще й той факт, 
що чоловікові звичніше і зручніше 
реалізуватися в соціальному про-
сторі. Тому багато хто з чоловіків 
міркує так: «Краще я піду в пар-
тію, зроблю політичну кар’єру, ніж 
у громадську організацію. Адже 
громадська діяльність не дає та-
ких дивідендів, як політична, вона 
фактично не впливає на кар’єру, 
не допомагає отримати свій біз-
нес. Тому і гендерний чоловічий 
рух в Україні значно відстає від 
жіночого. Але він все ж повинен 
бути, бо проблеми існують!

УêРАїНСьêІ ЧîЛîâІêИ ПРîТИ НАСИЛьСТâА
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êоли я вчергове чую від екс-
перток та експертів тираду на 
кшталт «îт знову написав / напи-
сала журналіст / журналістка не 
так і не те, все переплутали», то в 
мене виникає цілком закономір-
не питання: а як треба? І ще: коли, 
на якій стадії співпраці, було пот-
рібно пояснити журналістові або 
журналістці, в чому полягають 
типові журналістські помилки? А 
так… після бійки, перепрошую, 
інтерв’ю, руками махаємо, язи-
ками плескаємо, ніби від того 
ситуація раптом зміниться…

А ще ми навіть не маємо влас-
ної фотокартки, щоб медійникам 

запропонувати, не беремося 
свою ж біографію кількома ряд-
ками прописати та віддати жур-
налістові, аби тому було легше 
опрацьовувати матеріал. А ще – 
за власною ініціативою порадити 
(чи краще надати) бодай кілька 
гендерно нейтральних фото або 
роздрукованих статей, написа-

них отією простою мовою «для 
чайників» і «медіакаструль» на 
гендерну тематику. Ви так не ро-
бите? Ви пожиттєво зайняті? Тож, 
певно, ситуація зміниться сама: 
у журналістів умить зміниться 
світогляд, з’являться «гендерні 
окуляри», і люди почнуть писати 
«правильно»… Ви говорите про 
щось студентам і студенткам, а 
вони йдуть на вулицю, купують 
«Сегодня» й «Теленеделю» і тут же 
все забувають…

Нехай вибачають мені колеги та 
колежанки, але ми справді стіль-

щîб ПîбАЧИТИ ГЕНДЕР, ЖУРНАЛІСТêАМ І 
ЖУРНАЛІСТАМ ДîâЕЛîСь… 

îДЯГТИ îêУЛЯРИ

ШêîЛА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІâ «ГЕНДЕРНИЙ ПîГЛЯД»
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ки говоримо в кулуарах про необ-
хідність змін у державі, при цьому 
ніби й розуміємо, через які дже-
рела поширюються гендерні сте-
реотипи (освіта, медіа тощо), а в 
підсумку звинувачуємо… тільки 
владу. Ніби від нас узагалі нічого 
не залежить. Водночас видаємо 
надцяту книжку, 2009-ту наукову 
статтю, яку читають тільки «свої», 
і… знову на наступному семінарі 
б’ємо себе в груди і критикуємо 
все і вся.

І все ж перш ніж після моїх слів 
кинете в мене яйцем або гнилим 
помідором, зауважу: подібні пи-
тання й сентенції мені довелося 

почути від головного редакто-
ра київського Інтернет-видання. 
Саме він мене питав, чому гро-
мадські організації не ініціюють 
зустрічей із медіакерівниками / 
керівницями, не напрацьовують 
механізмів співпраці, не розроб-
ляють підручників для журналістів 
і журналісток, рекламісток і рек-
ламістів, дизайнерів і дизайне-
рок. Він іще довго говорив, але 
довелося зупинити та обнадіяти. 
Бо всього за три тижні Гендерний 
інформаційно-аналітичний центр 
«КРОНА» мав провести школу для 
журналістів-практиків «Гендер-
ний погляд», попередньо також 
підготувавши й випустивши од-
нойменний посібник… Підготовчі 
дні минули швидко.

Ця школа відбувалася вже вдру-
ге. І, врахувавши всі зауваження 
та пропозиції від першого «шкіль-
ного млинця», ми ретельніше пос-
тавилися як до відбору учасників 
та учасниць, так і до змістової 
частини чотириденного тренінгу.

Двадцять чотири журналісти 
та журналістки з Донеччини, Лу-

ганщини, Одещини, Полтавщини, 
Сумщини, Дніпропетровщини, 
Миколаєва, Запоріжжя та Києва 
виявили бажання та пройшли кон-
курсний відбір, аби взяти участь 
у гендерній школі. І хочеться під-
креслити для тих, хто «працює 
з журналістами» для «галочки»: 
виявили бажання (особисто не 
запрошували нікого), пройшли 
конкурсний відбір (кожен кан-
дидат / кандидатка мав / мала 
обов’язково написати тематич-
не есе; у підсумку на одне місце 
претендували три людини). Це 
не був «захід для журналістів», це 
була «робота з журналістами та 
журналістками».

Кожен медійник і кожна медій-
ниця зі своїм баченням слова 
«гендер» або несприйняттям 
цього слова взагалі протягом кіль-
кох днів слухали по черзі виступи 
тренера і тренерок, працювали 
в групах. Подеколи з подивом по-
мічали, що від маленьких лапок у 
словах «жіноча» або «чоловіча» 
професія змінювалося їхнє «тра-
диційне» бачення взаємин як у 

трудовому колективі, так і в ро-
дині.

А от розбір матеріалів колег і 
колежанок разом із переглядом 
тематичних відеофільмів і зразків 
зовнішньої та друкованої рекла-
ми, мабуть, найнаочніше пока-
зав, що таке транслювання ген-
дерних стереотипів на практиці 
через засоби масової інформа-
ції. 

Спрямування школи на прак-
тичне застосування отриманої 
інформації себе цілком виправ-
дало. Тепер кожен випускник чи 
випускниця зовсім по-іншому 
готують інформаційні матеріа-
ли, інакше сприймають будь-яку 
інформацію. Про це вони гово-
рили після тренінгів, про це вони 
пишуть у «КРОНУ» й зараз. Що 
заважає так працювати іншим 
громадським організаціям? Від-
сутність бажання!

ШêîЛА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІâ «ГЕНДЕРНИЙ ПîГЛЯД»
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бУТИ ЖІНêîю

Авторка: Тамара Злобіна

За ті кілька років, що я є свідо-
мою феміністкою, назбирала ко-
лекцію типових реакцій на власну 
ідентичність. Безліч разів доводи-
лося чути гнівні тиради на тему: 
«Та феміністки! Та це такі потвор-
ні баби, яких ніхто не хоче, і тому 
вони ненавидять усіх чоловіків!» 
і т. д. Чим менше співрозмовни-
ки знали про фемінізм, тим емо-
ційнішими були їхні висловлення. 
Оскільки в більшості випадків 
єдиною знайомою їм фемініст-
кою з плоті й крові була я, котра 
аж ніяк не підпадала під визна-
чення «страшної баби», то або 
сприймали мій фемінізм як юна-
цький максималізм (і все ставало 
на свої місця), або спантеличу-
вались і кидалися доводити, що 
«все-таки чоловік вищий за жінку» 
(щоб знала своє місце?). Трап-
лялось і таке, що емансиповані 
пані чи панянки, висловлюючись 
за незалежність та рівноправ-
ність, починали або закінчува-
ли словами: «Ви не подумайте, 
я не феміністка». Так, ніби бути 
феміністкою – це сором.

До цього слід додати розтира-
жовані бульварною пресою дур-
ниці про фемінізм як чужорідне та 
накинуте (символічним ворогом) 
явище, не властиве «споконвіку» 
рівноправній українці. «Іспанка 
Сходу»1 охоче в ці небилиці вірить 
і стверджує, хитро посміхаючись: 
«Чоловік – голова, а жінка – шия». 
Те, що в шиї немає мозку, нікого 
особливо не хвилює.

В Україні з її іманентно патріар-
хальною культурою спокійно ужи-
ваються берегині на п’єдесталах, 

наративи про видатних українок 
та їхню історичну роль і тотальний 
страх жіночності в усіх публічних 
сферах. Леся Українка – єдиний 
чоловік в українській літературі, 
Юлія Тимошенко – в політиці. Ос-
тання відзначилася «чоловічою» 
жорсткістю висловлень і розкіш-
ними «жіночними» сукнями на не-
щодавній зустрічі жінок-політиків. 
І те, й друге кардинально відріз-
няло її від європейських колег, 
які воліють бути менш жіночними 
в одязі та більш м’якими в політи-
ці – у значенні підвищеної уваги 
до потреб громадян. Як відомо, 
скандинавські країни, де понад 
40% жінок у парламенті, мають 
найбільш справедливий розподіл 
прибутків між населенням і найви-
щий рівень соціального захисту. 
Що відбувається в «матріархаль-
ній» Україні, знаємо самі.

Цьогорічні восьмоберезневі 
вітання політиків яскраво проде-
монстрували, якою воліють бачи-
ти українську жінку:

 
…Покликання жінки – народ-

жувати і виховувати дітей, бути 
берегинею сімейного вогнища. 
Але не менш важливою є сьогод-
ні участь прекрасної половини в 
суспільному житті. І ви довели, як 
можна успішно займатися полі-
тикою і бізнесом, бути професіо-
налом своєї справи в будь-якій 
сфері діяльності. 

без вас, дорогі наші жінки, не 
було б стільки світла, любові і 
тепла, адже ви наповнюєте будні 
яскравими фарбами, спонукає-
те до шляхетних вчинків і добрих 
справ. âи даєте нам нові сили, 
допомагаєте стати кращими, 
добрішими, впевненішими в собі. 
Для цього потрібні особливий жі-
ночий такт, інтуїція, терпіння, вит-
римка – ці дивовижні якості, яких 
іноді так не вистачає нам, чолові-
кам.

âелике вам спасибі, милі жінки, 
за материнську ласку і мудрість, 
ніжність і підтримку. Сердечно 
бажаю вам, наші дорогі матері, 
дружини, доньки та сестри, віч-
ної молодості, радості та краси.

â. Литвин

А як же бути тим жінкам, яких 
мало обходять вічна молодість 
і краса, натомість які вважають 

себе насамперед особистос-
тями та громадянками, воліли б 
чути про розв’язання конкретних 
проблем, а не про якісь особливі 
жіночі якості, і бажано частіше, 
ніж раз на рік? Українська жінка 
розгублена, адже її «споконвіч-
на рівноправність» обертається 
прихованою дискримінацією 
й тиском у відповідь на будь-які 
спроби вийти за межі прийнято-
го.

Чи не найсильніше це відчу-
вають молоді жінки. Справді, де 
знайти зразок позитивного жі-
ночого гендеру, що відповідає 
сучасному стилю життя? Орієн-
туватися на телевізійні «співочі 
труси»? Чарівний світ глянцю, 
який насправді крутиться навко-
ло чоловіка? Солодкаві церковні 
зображення жертовної Матері-
Діви? Ту ж таки Юлію Тимошенко, 
котра маніпулює своїм жіночим 
образом як передвиборною 
програмою? Оксана Кісь цитує 
віршик, розказаний на святі пер-
шого дзвоника на Львівщині:

 
Ну а я прем’єр-міністром 
хочу стати –
âже навчилась косу заплітати. 
Наряди придбаю розкішні…
âчитися буду тільки успішно!

(êісь î. «Жіночі стратегії в ук-
раїнській політиці»).

Як бачимо, про жодну альтер-
нативу не йдеться. Моя «остання 
надія», українська  ділова жінка, 
– також передусім жінка. Прига-
дую інтерв’ю з Євгенією Губською 
в «Главреді». Пані була відреко-
мендована як відома київська 
бізнесменка та голова благочин-
ного фонду. Однак із двох десят-
ків поставлених питань жодне не 
стосувалося бізнесу. Читачі мог-
ли дізнатися, скільки саме троянд 
бізнес-леді подарував чоловік у 
день святого Валентина і що вона 
зазвичай готує на сніданок, але 
чим ця жінка власне займається, 
з інтерв’ю незрозуміло.

Драматичну колізію формуван-
ня альтернативного жіночого «Я» 
відчула та відобразила молода ху-
дожниця Гриця Ерде, соціалізація 
якої відбувалась у патріархаль-
ному Львові. Мисткиня показа-
ла українську жінку реально – зі 
звичайним, не без целюліту тілом, 
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без гламурних зачісок і макія-
жу. Протест проти нав’язуваного 
формату жіночності вилився в 
серію робіт під назвою «Самки 
та яйцекладки: жінки з культури». 
Саме ця виставка, яка мандрува-
ла Україною, викликала скандал 
у Дрогобичі – жінка звичайна, 
без прикрас і «облагороджу-
вальних» функцій (материнства, 
жертовності, святості), виявилася 
неприйнятною. Показово, що на 
мої спроби феміністично про-
читати Грицину творчість авторка 
відповіла безапеляційно: «Я не 
феміністка, я люблю члени».

Оксана Забужко якось писала 
про страх жіночності в українсь-
кій літературі як про пониження 
рангу, те, від чого слід відмовля-
тись, інакше обов’язково будеш 
«розжалувана» до рівня «дамсь-
кої кімнати». Це зауваження сто-
сується й візуальних видів мистец-
тва – українські художники та 
художниці рідко звертаються до 
феміністичної теорії як критичної 

стратегії діяльності, а якщо й ство-
рюють жіночі проекти, то не завж-
ди наважуються вжити «страшне 
слово на Ф». Що вже казати про 
феміністичний перегляд історії 
мистецтва, якщо навіть знамени-
тий есей Лінди Нохлін «Чому не 
було видатних художниць?» у нас 
не перекладено.

Щоправда, художники чесніші 
за політиків. Відповідаючи на про-
сте питання, якою є українська 
жінка, хто вона, чим займається 
і про що мріє, митці буквально і 
брутально проілюстрували вось-
моберезневі звернення до «най-
чарівніших» та «найпрекрасні-
ших» (ідеться про проект «Жіноче 
свято?» в галереї «Київ.Файн.Арт», 
березень 2008 р.). Так, Олена 
Ятло намалювала автомобіль із 
номерним знаком «МАМА», Ки-
рило Проценко – вагітну жінку в 
сексуальній білизні та масці гра-
біжника, Ксенія Гнилицька – атри-
бути домогосподарки, Олексій 
Романенко – схематичні зобра-

ження овуляції, Стас Волязловсь-
кий – оголену красуню, яка роз-
повідає чоловікам про бажаний 
подарунок – діаманти. Ось вони, 
наші «матусі, дружини і сестрички» 
(Ю. Тимошенко), достойні зобра-
ження виключно через свої фер-
тильні чи «підтримки сімейного 
вогнища» (читай – домогоспо-
дарські) функції. А де ж україн-
ка-діячка, працівниця, науковець, 
політик? Є й така – маленька 
симпатична мишка з «фірмовою» 
косою на графіці Бориса Каша-
пова. Лише Олександр Ройтбурд 
згадав про відомих жінок і вико-
ристав шкільні портрети Софії Ко-
валевської та Марії Склодовсь-
кої-Кюрі, розмалювавши їхні 
обличчя чимось схожим на ма-
карони – вочевидь указуючи, що 
й ці видатні науковці мали «своє» 
місце на кухні. Піком об’єктивації 
жінки є робота Іллі Чічкана, який 
домалював буйне волосся на тілі 
дівчатам із якогось індійського 
«Плейбоя».

Роботи жінок-художниць не 
особливо відрізнялися від чолові-
чих (що є симптоматичним для 
сучасного українського худож-
нього дискурсу), хіба що були 
«ніжнішими». Маша Шубіна нама-
лювала себе в поцілунку з індійсь-
кою красунею, Саша Макарська 
– просто трамвай (?!), Олена та 
Тетяна Полященко – скромні ав-
топортрети, Леся та Яся Хоменко 
– універсальну листівку на всі ви-
падки життя. Листівку як безпосе-
редній артефакт використав та-
кож і Микита Кадан, написавши 
на типових ширвжиткових листів-
ках цитати з Валері Соланс. Це 
єдина згадка про феміністичний 
дискурс на виставці, яка водно-
час яскраво демонструє межі 
обізнаності сучасних художників 
із цим дискурсом.

Мета проекту полягала у ство-
ренні альтернативного набору 
привітальних листівок до 8 берез-
ня. Використавши популярний 
артефакт, художники пропону-
вали власний погляд на сучасне 
«жіноче питання». Знаменно, що 
на жодній з експонованих робіт 
(навіть виконаних художницями) 
жінка не є суб’єктом, який роз-
повідає про своє життя, пробле-
ми, надії та сподівання. Жіночу 
тему продовжують вважати вузь-
кою в будь-якій галузі творчості, 
незалежно від того, скільки жінок 
живе в країні чи на планеті – біль-
ша половина людства залишаєть-
ся прекрасною, тобто меншою.

 
Фемінізм як критична страте-
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гія, наукова дисципліна, життєва 
практика є продуктивним ре-
сурсом, що допомагає краще 
зрозуміти специфіку та структур-
ні особливості суспільства, за-
стерігає від помилок і може стати 
основою витворення альтерна-
тивної гендерної моделі як для 
жінок, так і для чоловіків (адже 
стандарти маскулінності є не 
менш репресивними). Однак ви-
користання фемінізму як методу 
блокується сильним негативним 
стереотипом, поширеним у всіх 
верствах населення, від люмпен-
пролетаріату до академічної елі-
ти.

Думка більшості (відсоток 
осіб, які бодай щось знають про 
фемінізм, справді мізерний) од-
нозначна: «Це погано». Переваж-
но за принципом «не бачили, не 
читали, але засуджуємо». Оксані 
Забужко, яка є чи не єдиною ві-
домою широкому загалу фемініс-
ткою, вдалося написати сильні та 
впливові твори, однак не вдалося 
створити вдалу гендерну модель, 
яка могла б стати зразком для 
наслідування й ресурсом легіти-
мації вибору молодих дівчат, що 
вирішують бути інакшими. У ре-
зультаті в українському серіалі 
«Колишня» на Новому каналі ба-
чимо образ інтриганки-авторки 
бульварних романів (свекруха го-
ловної героїні), як дві краплі води 
схожий (ідеться про зовнішність) 
на Забужко. І це негативний пер-
сонаж мильної опери.

Стереотип є особливо силь-
ним, оскільки має не раціональ-
не, а емоційне коріння. Його ви-
токи йдуть значно далі за балачки 
про «неприродність» фемінізму 
в Україні. Демонструє це освітня 
гендерна гра: охочих поділяють 
на дві групи й одній пропонують 
написати негативні і позитивні 
якості, а другій – жіночі і чоловічі. У 
ході зіставлення риси «негативні» і 
«жіночі» часто збігаються.

Коли я створювала проект 
«Феміnізм is…», то думала про 
своїх особистих знайомих, які 
могли б найбільше з фемінізму 
скористатися. Я думала про 
Грицю Ерде, а разом із нею про 
всіх авторок, які живуть і творять у 
патріархальній культурі і яким би 
не завадило знати особливості 
функціонування цієї культури та 
мати свідому позицію. Про мо-
лодих дівчат, які соціалізуються в 
патріархальному суспільстві та 
важко шукають нові форми, нові 
моделі, привабливі й прийнятні, і 
мусять або їх собі створювати, не 
маючи гідних зразків для насліду-

вання, або здаватися. Не мають 
позитивного зразка й інші жінки 
– професіоналки 30–40 років, у 
яких усе чудово з кар’єрою та 
рівноправністю, однак гризуть 
сумніви: може, усе це неправиль-
но? За нав’язаними вихованням 
поняттями вони б мали бути лише 
щасливими мамами-бабусями, 
поважними господинями за спи-
ною в доброго чоловіка. Тради-
ційна родина не звертає уваги на 
професійні досягнення й співчут-
ливо хитає головами: «Бідненька, 
так на тій роботі мучиться!».

 
Я думала також про жінок, які 

не є успішними бізнес-леді. Які з 
перших курсів університету пішли 
в декрет, а потім так і не змогли 
ствердитись у професійній діяль-
ності, що вимагала напруження, 
жорсткості та постійного стресу. 
І не тому, що нездари чи ліниві, а 
тому, що з дитинства були навчені 
«бути жінкою», а не бути ініціа-
тивною, сміливою та конкурент-

носпроможною. Згадаймо шко-
лу чи дитячий садок – хто в житті 
не чув фрази «Дівчатка, як вам 
не соромно так поводитися, ви 
ж дівчатка!». Зрештою, конструк-
тори й майстрування шпаківень 
розвивають логіку та просторове 
мислення, а в’язання та вишиван-
ня – акуратність і дрібну мотори-
ку. Чому ж ми тоді дивуємося, що 
«немає» жінок-архітекторів?

Бути лише домогосподаркою 
і матір’ю – це також ОК, це може 
бути правильно й добре для осо-
бистості, яка зробила такий сві-
домий вибір, але не тоді, коли цей 
шлях вимушений чи нав’язаний. 
Окрім того, бути домогосподар-
кою краще в суспільстві, де про 
внесок «у підтримку домашнього 
вогнища» згадують не лише на-
передодні 8 березня, а чоловіки 
розуміють, що матір і господиня 
працює на більш ніж повний ро-
бочий день, а не «сидить» удома.

Оце мої міркування. Вважаю, в 
Україні є чимало жінок (поза сті-
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нами академії, з різних суспіль-
них верств), для яких фемінізм 
і позитивний образ феміністки 
– як емансипованої, самостійної, 
партнерськи налаштованої жінки 
– міг би стати тим прикладом аль-
тернативного гендеру та колек-
тивної ідентичності, якого катас-
трофічно бракує нашій масовій 
свідомості. Однак у більшості з 
них немає навіть шансу дізнатися 
щось правдиве про жіночий рух: 
газети інформативних статей про 
фемінізм не пишуть, глянцеві жур-
нали все феміністичне старанно 
оминають («несподіваний жіно-
чий журнал» «LQ», який був парт-
нером виставки «Жіноче свято?», 
мало не зі скандалом відмовився 
публікувати абзац із прес-релізу, 
в якому йшлося про феміністичні 
витоки 8 березня), телеканали 
передач про феміністок не по-
казують. І далеко не в усіх є до-
ступ до відповідних книжок чи Ін-
тернету, а якщо і є, то поширене 
упередження часто втримує від 
пошуку адекватної інформації. 
Це й спонукало створити приваб-
ливий і миловидний поп-фемінізм 
– достатньо простий та емоцій-
ний, щоб похитнути моноліт не-
розуміння й негативу. Прекрасно 
усвідомлюю всю спрощеність, 
відносність створюваних образів, 
однак лише такі зможуть знайти 
відгук у серцях людей, які твердо 
переконані: фемінізм це погано. 
Зможуть здивувати невідповід-
ністю поширеним стереотипам і 
спантеличити. А ситуація сумніву, 
як відомо, значно розширює межі 
можливого та спонукає дізнава-
тися більше.

«Феміnізм is…» є не лише книж-
кою. Цей творчий проект, створе-
ний у співавторстві дослідниці (Т. 
З.) та художниці (О. М.), наразі має 
три матеріальних «утілення». Пер-
ші 10 картинок були використані 
мережею ресторанів «ЯППІ» як 
іміджеві листівки в серпні 2007 
року. Показово, що наступний 
десяток «серйозніших» зобра-
жень (у яких порушено теми на-
сильства, сексуальних домагань 
тощо), до друку не прийняли. У 
лютому 2008 року «Феміnізм is…» 
як м’яку великоформатну книжку 
на банерній тканині, прикрашену 
стразами, могли оглянути відвіду-
вачі виставки книжок, зроблених 
художниками («Книжковий обід» у 
ЦСМ). І, нарешті, існує сувенірне 
друковане видання в рожевій об-

кладинці (сторінки з якого можна 
вилучати та дарувати як листівки), 
підтримане грантом організації 
NEWW (The Network of East-West 
Women), якому присвячено сай-
ти http://feminismis.com та http://
feminism-is.livejournal.com. З від-
гуків найбільше запам’ятались 
оці: «Фемінізм у такому вигляді я 
приймаю», «Які правдиві сюже-
ти. Але до чого тут фемінізм?», 
«Діаманти значно приємніше 
приймати в подарунок» (ідеться 
про реакцію цільової аудиторії, 
яка майже нічого не знає про 
фемінізм).

 
Краще обізнані респонденти 

зауважують, що «Феміnізм is…» 
є надто провокаційним і може 
закріпити певні стереотипи про 
жінку. Я частково погоджуюся, 
справді – проект є свідомо «гла-
мурним» і позитивно стерео-
типним. Картинка «Фемінізм – це 
готувати краще за усіх своїх под-

руг», можливо, не надто багато 
розповідає про рух як такий, але 
саме її вкрали працівники ресто-
рану, в якому моя співавторка за-
була ЦСМівський варіант книжки. 
А отже, засоціювали себе з до 
того ворожим і «монструозним» 
фемінізмом.

Зрештою, навіть якщо при-
брати з картинок підписи, ми 
побачимо двадцятьох жінок, які 
є суб’єктами, – це вже крок упе-
ред. І я не те що погоджуюсь із 
Настею Рябчук, я сподіваюся, що 
«рано чи пізно феміністичні погля-
ди доведеться уточнювати, “про-
сті” ідеї – ускладнювати, а замість 
грайливих і “близьких багатьом” 
поп-феміністичних брошур про-
понувати серйозні теоретичні 
праці та практичні вказівки до бо-
ротьби».

 
1 Леопольд фон Захер-Мазох, 

«Жіночі образки з Галичини».
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Авторка: Марія Дмитрієва

Матеріал, який узагалі спону-
кав мене написати цю роздра-
товану діатрибу, – «Жіноча горіл-
ка, або Як “зачепити” дівчину?» 
– містить силу-силенну неприєм-
них прикладів. Я просто не хочу, 
щоби будь-хто вирішував за мене, 
чого я хочу, чого я прагну і на що я 
маю витрачати свої кревні гроші. 
А ще більше не хочу, щоб мене – і 
решту жіноцтва України – вважа-
ли за розумово обмежених шо-
поголіків.

Відтоді, як світовий жіночий рух 
допоміг мільйонам жінок здобути 
не тільки права на освіту, роботу, 
власне майно, свободу пересу-
вання і свободу вибору спосо-
бу життя, але й можливості цими 
правами користуватися (на жаль, 
ці можливості далеко не такі пов-
ні і далеко не такі поширені, як 
багатьом здається), минуло на-
справді не так багато часу. 

Однак основне досягнення 
фемінізму, висловлене через гас-
ло «Жінки мають право вибору», 
світовий капіталізм устиг привлас-
нити і перекрутити собі на ко-
ристь. У 1980-х, коли друга хвиля 
фемінізму дещо збавила оберти, 
багато жінок, свідомих власної 
феміністської позиції, а чи й прос-
то таких, що співчували цій справі, 
все ще почувалися не дуже го-
товими повністю відмовитися від 
моделей жіночної поведінки, на 
яких вони виховувалися. Саме 
тоді з’явився так званий фемінізм 
із губною помадою: жінки хотіли 
лишатися привабливими, а коли 
привабливість визначається тим, 
скільки грошей ти витрачаєш на 

догляд за собою, тебе дуже лег-
ко переконати купити оцей крем 
чи отой костюмчик, чи ті шикарні 
черевички на підборах, а щоб 
якось поєднати це із власними 
поглядами, жінки говорили собі 
– це мій свідомий вибір. 

Для глобального капіталізму, 
власне, байдуже, що у вас за 
погляди, допоки ви продовжуєте 
споживати вироблене для вас. 
І що більше ви споживаєте, то 
краще. І тому, коли перед вами 
стоїть вибір: вищі чи нижчі підбо-
ри, довші чи коротші розрізи на 
спідниці, колір помади або ціна 
за крем від зморщок – це не виб-
ір. Це ілюзія вибору, де за вас 
уже вирішено, чого ви хочете і як 
ви цього хочете, і вам лишається 
лише вибрати, яку конкретно річ 
купити для задоволення власних 
потреб – справжніх чи таких, що 
вам нав’язали. 

Ілюзію вибору життєвого шля-
ху для жінок дуже чітко видно в 
рекламі: з одного боку, в рекламі 
краму для чоловіків їм пропону-
ють, окрім, власне, товару, ще й 
до певної міри оголену молоду 
пані – із натяком, що варто при-
дбати собі таку шикарну штуку, 
як у рекламі, чоловік зможе хизу-
ватися перед друзями не тільки 
штукою, але й дівчиною, котра 
негайно самозародиться побли-
зу відразу після акту придбання. 
Реклама ж для жінок іще гірша 
– в ній ви практично не побачите 
гарних оголених чи напівоголе-
них молодих красенів-легенів. Ні, 
у жодному разі. Тільки молодих 
струнких красунь, на яких глядач-
ка реклами зможе перетвори-
тись – якщо докладе зусиль – за 
допомогою рекламованого това-
ру. Байдуже, що рекламується, 
– пральний порошок, мобільний 
телефон, автомобіль, комп’ютер, 
не кажучи вже про косметику 
– все спрямовано на одну мету: 
змусити глядачку перейматися 
тим, як збільшити власну вартість 
як жінки, як об’єкта на ринку кон-
куренції за чоловічу увагу. 

Одна з основних проблем із та-
кою рекламою (і не тільки рекла-
мою) полягає в тому, що чоловік 
сприймається та подається як 
норма, як еталон, як власне лю-
дина, а от жінка – відхилення від 
норми, недочоловік і в чомусь не-
долюдина – об’єкт споживання, 

оцінки чи погляду, а не суб’єкт. 

На Заході згадана пошесть 
почалася набагато раніше, ніж 
в Україні, і за ці роки там уже ви-
роблені механізми, за допомо-
гою яких реальність у рекламі 
роблять менш глянцевою і ближ-
чою до повсякденного досвіду 
– люди із різним кольором шкіри, 
різної ваги, віку, та, зрештою, статі 
з’являються в будь-яких реклам-
них матеріалах. А якщо хтось 
дозволить собі щось геть непри-
йнятне, на таких вар’ятів можна 
знайти раду, звернувшись до 
суду чи влаштувавши громадську 
акцію. 

У вітчизняних умовах усе це має 
значно сумніший вигляд. 

Те, що на Заході створюється як 
забавка, жарт, стьоб, без претен-
зій на серйозне сприйняття, по-
дається захопленими вітчизняни-
ми журналіст(к)ами як величезна 
увага до жіноцтва та їхніх потреб. 
Матеріал, який узагалі спонукав 
мене написати цю роздратова-
ну діатрибу, «Жіноча горілка, або 
Як «зачепити» дівчину?» містить 
силу-силенну таких неприємних 
прикладів. Він належить перу  не-
відомого автора, котрий чесно 
зізнався, що скомпілював його 
(як то кажуть) «за матеріалами 
mmr.net.ua». Заключна фраза 
цієї статті мене просто розлюти-
ла: «Але головне – сам факт поя-
ви товарів та послуг винятково для 
жінок зробив прекрасну чарівну 
стать не лише чарівною, але й по-
дарував їй певну незалежність і 
рівноправ’я!» 

І тут ми повертаємось до того, 
із чого почали – незалежність та 
рівноправність прирівнюють до 
можливості купити собі «жіночу» 
горілку чи «жіночий» мобільник. 
Але ж будь-кому зрозуміло (якщо, 
звичайно, не вірити горе-рекла-
містам на слово): рівноправність 
жінкам дає законодавство, а не-
залежність – самостійний заробі-
ток та власний рахунок у банку. 

Мені закортіло дізнатися, який 
це розумник сплодив згаданий 
шедевр. Першоджерелом вия-
вився матеріал «Исключительно 
женский маркетинг» Дарії Вінни-
кової з Української асоціації ви-
давців періодичної преси. 

ГîРІЛЧАНА РІâНîПРАâНІСТь
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Але авторство належить не їй, а 
Анастасії Кудрявцевій (голові від-
ділу іміджу торговельних марок 
компанії «Національні алкогольні 
(sic)  традиції»). 

Її репліка, процитована в стат-
ті, заслуговує на трішечки більше 
уваги. Вона така жахлива, що її 
можна брати до підручників за 
зразок викривленої сексистської 
логіки.  

«Разумеется, женщина является 
своеобразным потребителем. Ее 
запросы отличаются от мужских» 
– класичне: чоловік як норма, жін-
ка як відхилення.  

«Именно в этом и заключает-
ся особенность товаров, спро-
ектированных специально для 
женщин. Другими словами – они 
призваны удовлетворять запросы 
современных женщин» – дивіть-
ся, що відбувається. Цією фра-
зою жінок підводять до думки, що 
продавець краще за них знає їхні 
запити. За жінок формулюють, 
чого вони хочуть, розповідають 
їм, які в них потреби, а потім жит-
тєрадісно пропонують купувати 
товари на задоволення вказаних 
потреб.  

«Здесь стоит ответить на один 
очень важный вопрос – а чего на 
самом деле хочет каждая жен-
щина? В большинстве случаев 
она хочет выглядеть женственно, 
подчеркнуть свою изящность и 
оригинальность и при этом оста-
ваться независимой» – не знаю, 
звідки в них такі дані. Ті жінки, 
котрих я знаю, хочуть, щоб у них 
та в їхніх близьких та рідних було 
гарне здоров’я, щоб була робота, 

щоб було, що їсти, і не трапляло-
ся лиха ні з ким. Вони будуть раді 
мати витончений та оригінальний 
вигляд, ніхто не сперечається, 
але чи всі? І чи тільки цього вони 
хочуть? Звичайно, тут ідеться не 
скільки про дійсність, скільки про 
уявлення про бажану дійсність 
– причому бажану не для нас із 
вами, а для тих, що намагаються 
втулити нам свій товар під вигля-
дом турботи про наші потреби. 
Ось тут і є той важливий пункт, де 
нам замість власного вибору на-
магаються підсунути вибір про-
давця товару.  

«Согласитесь, выглядеть изящ-
но с большим мобильным теле-
фоном или ноутбуком сложно!» 
– передбачається, що кожна 
жінка прагне бути витонченою. І 
що витонченість не сумісна із ве-
ликим мобільником. Дуже спірні 
твердження, як на мене.  

«Подчеркнуть женственность 
и оригинальность, употребляя 
обычную водку, тоже вряд ли 
удастся!» – теж цікава новина. 
Звичайно, через споживання ми 
декларуємо свої погляди та роз-
криваємо свою індивідуальність, 
однак я дуже хочу подивитися на 
жінку, котра п’є горілку з метою 
підкреслити власну жіночність.  

«Но главное – сам факт появле-
ния товаров и услуг исключитель-
но для женщин сделал прекрас-
ный пол не только прекрасным, 
но и подарил им некую незави-
симость. Или равноправие, если 
хотите!» – очевидна  підміна: роз-

ширення вибору товарів не озна-
чає рівноправності.  

«Бум на женские товары осво-
бодил женщин от навязчивого 
мира мужчин, от мужских запро-
сов» – якби ж то. Жінки як існува-
ли, так і продовжують існувати в 
чоловічому світі. І поява рожевої 
клавіатури чи дамської горілки аж 
ніяк не спроможні цього змінити. 
На відміну від свідомих зусиль жі-
нок і чоловіків у справі досягнен-
ня рівності – в тому числі й рівності 
у задоволенні власних потреб. Які 
горілкою не обмежуються.   

У статті ще повно таких-от про-
мовисто-пришелепкуватих заяв, 
але ця була найпоказовішою. Не 
те, що я маю якісь особисті пре-
тензії до Кудрявцевої. Особливо 
якщо вона цього не казала, а про-
цитований тут пасаж є вигадкою 
журналістки. Мені просто цікаво, 
чи колись у нас люди візьмуть за 
правило думати, перш ніж ляпати 
язиком.  

P.S.

Ні як людина, ні як феміністка 
я не маю нічого проти спожи-
вання. Це корисний та приєм-
ний процес, здатний принести 
купу задоволення. Я просто не 
хочу, щоби будь-хто вирішував за 
мене, чого я хочу, чого я прагну і 
на що я маю витрачати свої крев-
ні гроші. А ще більше не хочу, щоб 
мене – і решту жіноцтва України 
– вважали за розумово обмеже-
них шопоголіків.

ГîРІЛЧАНА РІâНîПРАâНІСТь
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ІНТЕРâ’ю

Авторка: Ірина Грабовська,
журналістка

Інтерв’ю з головою Львівсько-
го Науково-дослідного Центру 
«Жінка і суспільство», ученою, 
львів’янкою, Оксаною Кісь.

– Пані îксано, сьогодні âи – ві-
дома в Україні феміністка і гро-
мадська діячка. А як все почина-
лось? І що є фемінізм для âас?

– Не думаю, що можу назвати 
якусь точну дату чи факт, після 
чого я раптом вирішила стати 
феміністкою. Мабуть, я завжди 
була такою як є, лише довший 
час не знала, як назвати свій 
стиль життя і тому часами вагала-
ся, чи поводжу себе «належно». 
Змалку дружила з хлопцями, які 
звіряли мені свої душевні тайни, 
грала з ними у «козаки-розбійни-
ки» і ніколи не почувалася «друго-
сортною статтю». Ще школяркою 
була активісткою у піонерській 
організації та комсомолі, де й 
навчилася відкрито висловлюва-
ти та обстоювати свою позицію, 
набула лідерських навичок. З ди-
тинства вважала, що хлопці та дів-
чата, чоловіки і жінки – то рівноцін-
ні та рівноправні партнери, тому 
сприймала це як даність. Лише 
подорослішавши збагнула, що 
на практиці все далеко не так: до 
жінок – безліч вимог та обов’язків, 
а чоловікам – чи не всі права та 
вольності. Це мене не влаштову-
вало, то ж після одруження три-
валий час разом із чоловіком 
намагалися вибудувати родинні 
стосунки саме на таких паритет-
них засадах. Це було нелегко, не 
обійшлося без конфліктів, адже 
він – із дуже «традиційної» роди-
ни. Проте воно було того варте, 
і тепер в особі свого чоловіка і 
сина маю повне розуміння та 
найбільш надійну підтримку своїх 
переконань. Для мене особис-
то фемінізм – це життєва філосо-
фія, стрижень мого світогляду, що 
проявляється насамперед у спо-
собі мого життя, з одного боку, та 
у науковій парадигмі моїх дослід-
жень, з іншого. Попри всю роз-
маїтість фемінізмів, думаю наріж-
ним каменем, що поєднує їх усі, 

є ідея рівноцінності та рівноправ-
ності людей не залежно від статі. 
Саме вона вмотивовує громадсь-
кий рух та активізм, спрямований 
на боротьбу за (несправедливо 
обмежені) права жінок та за на-
лежну повагу до Жінки і Жіночого 
у культурі, або, кажучи іншими 
словами, супроти гендерної дис-
кримінації, мізогінії, андроцент-
ризму, що властиві патріархатно-
му гендерному ладу.

– А чи є український фемінізм? 
У чому його відмінність від аме-
риканського чи західноєвропей-
ського?

– Одразу хочу застерегти, що 
чогось такого як «український» 
фемінізм не існує у тому сенсі, як 
нема і не може бути якогось єди-
ного американського чи євро-
пейського фемінізму. У фемініс-
тичному русі є багато напрямків 
і течій, що різняться як історично, 
так і за своїми цілями та засоба-
ми їх досягнення, формами діяль-
ності, ідеологічними засадами, 
тощо. У короткій розмові немож-
ливо навіть дуже лаконічно окрес-

лити всі ці різновиди та пояснити 
їхні відмінності. Скажу лише, що у 
кожному окремому випадку певні 
феміністичні ідеї, організації, акції 
слід розглядати контекстуально – 
у зв’язку із соціально-культурним 
та суспільно-історичним середо-
вищем, у якому вони виникають, 
розгортаються, набувають акту-
альності та занепадають. Жодна 
ідеологія, рух чи форма активізму 
не може бути механічно перене-
сена з одного контексту в інший 
і при цьому залишитися незмін-
ними і так само дієвими. Імпор-
тувати такі речі у, сказати б, «чис-
тому вигляді», скопіювати просто 
неможливо. Однак ключові ідеї, 
принципи, певні підходи, концеп-
ти цілком можуть бути запозичені 
та адаптовані. Власне, вони на-
бувають свого сенсу, виявляють 
свою життєздатність (або нав-
паки – безплідність) тільки тоді, 
коли застосовані до конкретної 
ситуації, закорінені у місцеві умо-
ви, «районовані» (використовую-
чи термінологію рослинництва). 
Саме так я ставлюся і до ідей 
фемінізму на українському грун-
ті. Впевнена, що тут вони не лише 
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релевантні, але й вкрай потрібні! 
Сучасне українське суспільство 
у масі своїй засліплене фаль-
шивими уявленнями про якийсь 
міфічний «одвічний матріархат», 
через що, начебто, фемінізм нам 
не потрібний: у нас, мовляв, спо-
конвіку панує гендерна рівність. 
Та факти – вперта річ, і дані ста-
тистики та соціологічних дослід-
жень невблаганно свідчать про 
дискримінацію жінок у всіх ца-
ринах – від сімейно побутової до 
громадсько-політичної!

На жаль, відрізана від світу за-
лізною завісою, Україна не від-
чула другої хвилі фемінізму, яка 
сколихнула західне суспільство 
у 1960-70-х роках. Тоді активіст-
ки боротьби за права жінок не 
лише вийшли на вулиці, протес-
туючи проти подвійних стандар-
тів у моралі, побуті, економіці, 
політиці. Важливо те, що незво-
ротний тектонічний зсув стався 
у науковій парадигмі. За кілька 
десятиліть феміністська теорія та 
методологія стала інтегральною 
складовою суспільно-гуманітар-
них досліджень та вищої школи. 
Нова генерація, що здобувала 
освіту у 1990-х сприймає базові 
ідеї фемінізму як невід’ємну час-
тину повсякденного життя. Усе це 
пройшло для українців непомі-
ченим. Не маю власного досвіду 
здобуття і обстоювання гендерної 
рівності, жінки України часто не 
цінують те, що мають. Треба виз-

нати, що багато з нас несвідомі 
своїх прав і не готові відкрито про-
тидіяти їх повсякденним зухвалим 
порушенням. У нас нема ані на-
вичок боротьби, ані відваги пуб-
лічно протистояти дискримінації, 
яка має як очевидні, так і прихо-
вані форми. Скажу відверто: на 
мою думку, Україні гостро бракує 
фемінізму, бракує тих, хто здатен 
на повний голос, без вагань і не-
доречної сором’язливості «нази-
вати речі своїми іменами». Саме 
так визначила колись призначен-
ня фемінізму Соломія Павличко. 
Справді, у нас на щастя є чима-
ло мудрих, працьовитих, сміливих 
і завзятих жінок, що з дня у день 
роками працюють на подолання 
дискримінації жінок та впровад-
ження в Україні принципів ген-
дерної рівності як у правовій, так і 
у практичній площині. Та запитай-
те, чи багато з них готові прилюд-
но визнати себе феміністками?

– âидається, що суспільство 
було «налякане» фемінізмом та 
нашими феміністками. Прига-
дую, наприкінці 90-х яких тільки 
«собак» не вішали на відомих 
українських феміністок îксану 
Забужко та Соломію Павличко! 
âід пропагування сексуальної 
розпусти до начебто культиву-
вання непошани до національ-
них «справжніх» цінностей, як от 
«берегинства». Можливо, тоді в 
цих бурхливих дискусіях «закри-

чали» майбутнє українського 
феміністичного руху? І як ідео-
логії, і як практики.

– Потужний і дієвий, масовий 
феміністичний рух в Україні іс-
нував ще на початку ХХ ст., є до-
слідження Марти Богачевської, 
Людмили Смоляр, Оксани Ма-
ланчук-Рибак, Мирослави Дядюк 
та інших учених. Це – доведений 
факт. Тогочасні діячки не лише 
поділяли актуальні тоді у світі ідеї 
емансипації жінки та забезпе-
чення її громадянських прав, але 
й на практиці втілювали у життя 
свої ідеали. Інша справа, що ук-
раїнський фемінізм початку ХХ 
ст. був фемінізмом бездержавної 
нації, що змушувало активісток 
підпорядковувати завдання виз-
волення жінки більш вагомим на 
той час цілям національно-виз-
вольної боротьби і здобуття не-
залежної державності. На жаль, 
історичну тяглість українського 
жіночого руху було брутально пе-
рервано у часи СРСР. Засадничі 
ідеї фемінізму були цілеспрамо-
вано спотворені комуністичною 
ідеологією та дескридитовані 
соціалістичною практикою. То ж 
не дивно, що нині у масовій сві-
домості фемінізм асоціюється з 
найбільш радикальними виявами 
мужоненависництва, а гендерна 
рівність – із примусовим залучен-
ням жінок на фізично-найважчі 
роботи. Тому мабуть й уникають 
активістки жіночих організацій та 

ІНТЕРâ’ю



�� W W W . K R O N A . O R G . U A

науковці називати себе фемініс-
тками, хоча насправді за цілями 
та формами своєї діяльності, на-
уковими підходами, стилем свого 
життя врешті-решт багато з них 
– з нас – належать саме до цього 
гурту.

На превеликий жаль, українсь-
ке суспільство, плекаючи власний 
образ одвічної жертви, постійно 
шукає винних у власних невдачах 
і проблемах. Неспроможність ук-
раїнської еліти (політичної та інте-
лектуальної) виразно сформулю-
вати українську національну ідею 
у 1990-х чим тільки не виправдову-
вали! Та чи не найбільшою загро-
зою тоді – та й тепер! – вважають 
чужинську культуру (російську чи 
західну), яка нас «духовно колоні-
зує», руйнує наші одвічні цінності 
та триб життя. Розмірковуючи в 
такій парадигмі, легко звинувати-
ти й фемінізм за його критичний 
і підривний щодо традиційних 
(гендерних) уявлень характер. Та 
шанувальники традиціоналізму 
й самі не усвідомлюють, наскіль-
ки утопічною є ідея відновлення 
отих (до ладу навіть не вивчених) 
прадавніх традицій! Про цілком 
штучно витворену міфологему 
«українки-берегині» як продук-
ту патріархатного національно-
романтичного мислення я вже 
докладно писала, тому не хочу 
повторюватися. Скажу лише, що 
така модель фемінності вияви-
лася цілком нежиттєздатною в 
умовах глобалізованого, інфор-
маційного, демократичного, пос-
тмодерного українського сус-
пільства. А у середині 90-х ніякої 
повноцінної дискусії про доціль-
ність застосування феміністських 
ідей і практик в Україні власне і 
не було. Тих, хто розумів, що таке 
фемінізм і яка може бути користь 
від нього в Україні, було надто 
мало, буквально одиниці! То чи 
могли вони протистояти тому 
шквалові безглуздих звинувачень, 
тій тотальній сліпій агресії з боку 
армії «ура-патріотів», які мислили 
про майбутнє України лише у ка-
тегоріях шароварів, вишиванок і 
народних пісень?! Так, справді, 
фемінізм – як ідеологію і практи-
ку боротьби за права жінок – тоді 
просто затаврували як явище чу-
жинське, неприйнятне, вороже. 
І не останнім аргументом у цьо-
му став історичний зв’язок між 
фемінізмом і соціалізмом як дво-
ма емансипаційними ідеологія-
ми та рухами (перший протисто-

яв гендерній нерівності, другий 
– нерівності класовій). Я глибоко 
переконана, що бездумне, ка-
тегоричне заперечення доціль-
ності фемінізму в Україні було і є 
шкідливим для нас самих.

– îксано, мені здається, що для 
українського суспільства більш 
прийнятним виявився гендеризм 
як певний світогляд і основа для 
практичної дії, наприклад, За-
кону про гендерну рівність між 
жінками та чоловіками, а не 
фемінізм. âи з цим згодні?

– Ні, категорично ні. Не варто, 
та й неможливо, перестрибувати 
через логічні та послідовні етапи, 
що їх пройшли інші країни, дола-
ючи гендерну дискримінацію. Іс-
торія показує, що прагнення „на-
здогнати і перегнати Захід» ніколи 
нічим добрим не закінчувалося. 
Від фемінізму до гендерно-егалі-
тарної філософії і паритетної де-
мократії західні суспільства йшли 
не один рік, поступово змінюючи 
законодавство, принципи осві-
ти і виховання, крок за кроком 
усуваючи дискримінацію з про-
фесійних стосунків, мас-медіа, 
політики. Головний наслідок цьо-
го – незворотні трансформації у 
масовій свідомості.

На моє глибоке переконання, 
не усвідомивши та не розв’язавши 
проблем дискримінації жінок, 
українське суспільство не змо-
же повноцінно і неупереджено 
взятися до суспільних проблем 
чоловіків, гомосексуалів, інших 
гендерних груп, існування та пот-
реби яких ми наразі (в кращому 
випадку) ігноруємо. Прагнучи 
оминути таку важливу, хоч і боліс-
ну, фазу суспільного розвитку, 
як фемінізм, українці не зможуть 
осягнути глибини проникнення 
патріархату у всі царини життя. А 
не розуміючи, наскільки «аварій-
ною» є нині конструкція гендер-
них відносин, ми ризикуємо про-
вести, сказати б, косметичний 
ремонт замість капітального. Та 
чи задовольнить нас свіжовибі-
лений фасад, коли опорні стіни 
у наскрізних тріщинах? Ми не 
можемо обмежитися прийняттям 
кількох законів щодо забезпечен-
ня  гендерної рівності, публікація-
ми  результатів низки досліджень, 
друком певної кількості Ґрунтов-
них книг та створенням відповід-
них інституцій в органах влади. 
Цього замало, щоб відчути зміни 

гендерних відносин у повсяк-
денному житті. Доглибно змінити 
патріархатну парадигму можна 
лише щоденною невтомною бо-
ротьбою з гендерною дискримі-
нацією, з якою стикаємося на 
кожному кроці – від сексистської 
реклами і до добровільно-приму-
сового готування кави для колег-
чоловіків, від сумлінного готування 
вечері для родини після власного 
виснажливого робочого дня і до 
зневажливо-поблажливих ко-
ментарів про діяльність «жіночок» 
у політиці... Саме фемінізм вчить 
нас не мовчати, не терпіти, не 
коритися тискові таких сумнівних 
«традицій», які принижують жінку, 
незмінно зводять її місію до рівня 
безіменної і безмовної «поміч-
ниці» Чоловіка у його «великих» 
звершеннях. Патріархат привчив 
нас, жінок, згладжувати гострі 
кути, оминати конфлікти, створю-
вати приємну психологічну ат-
мосферу коштом власних прав, 
власних почуттів, власних інтере-
сів і потреб. Натомість фемінізм 
закликає Жінку стати Особистіс-
тю і реалізувати себе на рівних 
з іншими. Зрештою, жінка яка не 
навчилася цінувати і поважати 
себе, ніколи не зможе гідно ці-
нувати і поважати свого партне-
ра, а не ставитися до нього по-
споживацьки – у відповідності до 
того ж патріархатного мислення.

– îксано, âи були авторкою і 
однією з підписанток âідкрито-
го лита до Президента України з 
приводу його привітання жінкам 
до 8 березня. Таким чином було 
розпочато надзвичайно бурх-
ливу дискусію, зокрема, серед 
Інтернет-читачів з приводу ролі 
української жінки в сім’ї та сус-
пільстві. Як âи оцінюєте рівень 
цієї дискусії?

– Цей лист було опубліковано у 
кількох Інтернет-виданнях, і в кож-
ному з них розгорнулася дискусія, 
яка й справді вийшла далеко за 
межі піднятої у тому листі пробле-
ми. На мою думку, оті коментарі 
віддзеркалюють загальний стан 
справ з розумінням гендерної 
ситуації в українському суспіль-
стві. Маємо два полюси: з одно-
го боку, усвідомлення глибини і 
масштабів проблеми та відповід-
но повна підтримка висловлених 
у листі ідей, з іншого – цілковите 
гендерне невігластво і відповід-
но тотальне заперечення навіть 
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самого права на висловлення 
подібних думок. Ця дискусія, як 
на мене, засвідчила серйозну 
прогалину у тому, що стосуєть-
ся обізнаності широкого загалу 
українців з питаннями сучасної 
гендерної політики. Народ часто-
густо просто не розуміє, а в чому 
ж тут проблема? Тому сьогодні 
гендерна просвіта залишається, 
як на мене, одним з пріоритетних 
завдань діяльності як жіночих гро-
мадських організацій, так і нав-
чальних закладів різного рівня, 
але насамперед – ЗМІ.

– Чи не здається âам, що ук-
раїнське суспільство зараже-
не ненавистю до самостійних 
жінок, а чоловіча його частина 
страждає на мізогінію в стадії 
загострення? І це попри «чарівні» 
білборди із клятвами у вічному 
коханні до української жінки!

– На мою думку, в Україні, як і в 
більшості пострадянських країн, 
ми спостерігаємо гостру кризу 
маскулінності, коли старі моделі 
мужності вже не спрацьовують, 
а нові ще не сформувались і для 
більшості традиційно-налашто-
ваних чоловіків виглядають не-
прийнятними. Чи багато чоловіків 
готові визнати, що кар’єра дру-
жини має більше перспектив і 
заради цього перейняти на себе 
більшість сімейно-побутових 
обов’язків – піти у декретну відпус-
тку, наприклад, чи принаймні за-
опікуватися прибиранням оселі? 
Чи багато керівників, усупереч 
корпоративній чоловічій солідар-
ності, готові визнати потенціал 
молодої працівниці і призначити 
на відповідальну посаду саме її, 
а не будь-якого чоловіка, якому, 
як прийнято думати, «треба сім’ю 
годувати»? Мені здається, зараз 
в українських чоловіків багато 
проблем, які, утім, вони наразі не 
готові ані визнати, ані проаналізу-
вати, ані вирішити. І все це через 
ту ж гегемонну маскулінність, яка 
диктує: «у справжнього чолові-
ка нема і не може бути жодних 
нерозв’язних проблем». Думаю, 
це замкнуте коло, ця безвихідь, 
відчуття загнаності і приреченос-
ті старих стратегій та, водночас, 
заперечення нових і породжу-
ють оту чоловічу агресію щодо 
успішних жінок, яку ми так часто 
нині спостерігаємо на всіх рів-

нях – від звичайної сім’ї і до полі-
тичних еліт. А оті публічні зізнання 
у любові та відданості – то, як на 
мене, крик чоловічого відчаю, від-
чайдушний заклик до жінок ста-
ти такими, якими вони були може 
півтораста років тому (а може й 
не були ніколи!). Це дозволило б 
чоловікам також не змінюватися, 
а далі вдавати з себе відважного 
воїна-мисливця-годувальника. Та 
погодьтеся, важко очікувати від 
жінки-керівника виключної фемін-
ності у її професійному житті – ніж-
ності у стосунках з працівниками, 
чарівності у відносинах з парт-
нерами, скромності у змаганні з 
конкурентами, любові при прий-
нятті рішень. Хіба це не абсурд?

– îксано, як âи, науковець, оці-
нюєте сьогодні перспективи ген-
дерно збалансованого суспільс-
тва в Україні? Адже саме таким, 
за міжнародними угодами, воно 
має стати вже у 201� році! âаші 
прогнози.

– Боюсь, що у формуванні ген-
дерно-егалітарного суспільства 
встановлення якихось «термінів 
виконання робіт» просто недо-
речне. Що стосується міжнарод-
них угод, то у них йдеться лише 
про завдання досягнути і забез-
печити певні зовнішні показники: 
певна пропорція чоловіків та жі-
нок в органах влади, усунення 
нерівності на ринку праці, фор-
мування законодавчої та нор-
мативно-правової бази задля 
забезпечення дотримання ген-
дерної рівності, і т. п. Та чи можли-
во за кілька років змінити суспіль-
ну свідомість? Навряд. Гендерні 
стереотипи (як, зрештою, і будь-
які інші стереотипи) вкрай стійкі і 
живучі, вони подовжують існувати 
навіть тоді, коли реалії життя нав-
коло докорінно змінилися. Мис-
лити і діяти стереотипно значно 
легше, аніж щоразу зважувати си-
туацію і обирати відповідну лінію 
поведінки чи оцінки. Наприклад, 
як часто йдучи до маленької дити-
ни ми вирішуємо купити машинку 
чи ляльку орієнтуючись виключ-
но на стать малюка! Ми діємо 
стереотипно, бо це простіше, 
аніж завдавати собі клопотів та 
цікавитися інтересами, здібнос-
тями, потребами цієї конкретної 
дитини, щоб обрати подарунок з 
огляду на її чи його індивідуальні 

особливості, а не лише гендер. 
Пригадую, як невтішно плакала 
шестирічна дочка моєї подру-
ги, коли наприкінці 90-х у день 
народження отримала аж п’ять 
дуже дорогих ляльок-барбі, а 
мріяла ж про конструктор «Лего»! 
Не думаю, що нам вдасться по-
долати гендерні стереотипи так 
швидко, як хотілося б. Вони існу-
ють навіть у тих країнах, де за цю 
справу феміністки взялися ще 
півстоліття тому! Та й стереотипи 
ці існують не десь там далеко, а у 
наших власних мізках! Інша спра-
ва, що вода камінь точить. Посту-
пові зміни в гендерній свідомості 
не лише можливі – вони неминучі, 
і деякі зрушення помітні вже за-
раз. Я впевнена, що дискусія з 
гендерної проблематики у ЗМІ є 
вкрай важливою, бо саме в та-
кий спосіб посполитий люд має 
змогу довідатися про неї. Коли 
людина вперше задумується, чи 
насправді те, що видається при-
родним і справедливим, є таким 
вже й правильним і незмінним – то 
це і є перший крок до зміни мис-
лення і поведінки. Не кажу, що 
це легко, навпаки – це тривалий і 
часом болісний процес, але – це 
можливо і необхідно. Коли світ 
змінюється, то виживають лише 
ті, хто виявляє гнучкість і здатний 
пристосуватися до нових умов. 
Впевнена, що українці – саме 
такі.
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ГЕНДЕРНЕ ПАРИТЕТНЕ СУСПІЛьСТâî

Авторка: Ірина Грабовська,
журналістка

Усе частіше українські (і не 
тільки) ЗМІ переймаються пи-

танням: «Паритетна демократія 
в Україні – це утопія чи реальна 
перспектива?».

Отже, політико-правова фор-
ма організації соціально-стате-
вих відносин у суспільстві, коли 
жінки та чоловіки мають рівний 
правовий та політичний статус 
і як рівноправні представлені й 
здійснюють діяльність в гендерно 
збалансованих органах влади 
та управлінських структурах, на-
зивається паритетною демок-
ратією, або гендерно паритет-
ним суспільством.

Концепцію паритетної демок-
ратії було розроблено Коміте-
том з рівності між чоловіками та 
жінками та Департаментом прав 
людини, що є структурними оди-
ницями Ради Європи. Базовою 
засадою Концепції є принцип 
паритетності 50/50 у всіх сферах 
суспільного життя та, насампе-
ред, у функціонуванні державних 
структур.

Україна, як відомо, долучи-
лась до всіх міжнародних угод, 
спрямованих на формування 
гендерно збалансованого сус-
пільства як умови входження до 
складу Євросоюзу. Паритетне 
суспільство – далека і досить 
невизначена перспектива для 
країни. Серед певної частини до-
слідників сьогодні існує переко-
нання, що паритетна демократія 
насправді може існувати лише як 
певна модерна соціальна утопія 
на рівні соціальних теорій (тоб-
то, соціальних теорій, що мають 
невелику ймовірність втілення в 
життя). Так, наприклад В. А. Су-
коватая стверджує, що суспіль-
ства з реально еквівалентними 
гендерними стосунками в історії 
культури ніколи не існувало. Отже 
і будь-яку феміністську програму 
по встановленню рівності статей 
можна розглядати як безумовно 
утопічну. З іншого ж боку дослід-
ники та дослідниці гендерного 
та феміністичного спрямування 
стверджують, що гендерно зба-
лансоване суспільство, а в пер-
спективі – паритетна демократія, 
– це не результат ефективного 

розвитку суспільств сьогодні, а 
його умова. Одна із найвідоміших 
в Україні феміністок Марта Бо-
гачевська-Хомяк зазначає, що в 
одному Ленін був правий – участь 
жінок є вирішальною для успіху 
революції. Вона також вирішаль-
на при впровадженні соціальних 
та політичних змін у суспільстві, 
що породжують упровадження 
демократичних інститутів».

Зрештою, не можна не погоди-
тись із думкою, що тією мірою, 
якою політична теорія перед-
бачає бажаний соціальний по-
рядок і теоретично торує шлях 
до нього, вона є утопією. Це не 
означає, що всі і будь-які теоре-
тичні побудови є безпосередньо 
утопіями, але всім їм властивий 
конструктивістський утопізм», що 
у свою чергу не виключає здат-
ності суспільств певною мірою 
реалізувати на практиці принци-
пові теоретичні моменти такої тео-
рії, втіливши їх у життя.

Але постколоніальне суспільс-
тво у стані трансформації, яким 
сьогодні і є українське, має пев-
ні специфічні умови, які заважа-
ють становленню паритетного 
суспільства. Серед них:

1) Відсутність політичної волі 
до утвердження паритетності у 
владних стосунках, зокрема, на 
рівні створення паритетного пар-
ламенту (термін, що вживається 
для характеристики парламен-
тів, в яких реально досягнута ген-
дерна рівність 50/50. Прикладом 
такого парламенту є парламенти 
Португалії, Швеції);

2) Відсутність настанов на ген-
дерно-паритетні стосунки в ма-
совій свідомості громадян Украї-
ни;

�) Поширення патріархальних 
та патріархатних стереотипів у 
суспільній свідомості та їх актив-
ний вплив на формування влад-
них та суспільних відносин між 
громадянами країни;

�) Орієнтація на традиційні 
форми взаємовідносин в еконо-
мічній сфері, коли існує устале-
ний традиційний поділ на жіночі 
та чоловічі професії, заняття, фор-
ми економічної діяльності, зокре-
ма, бізнесу (так серед керівників 
великих фірм в Україні лише 3% 
– жінки);

�) Притаманна всім постко-
лоніальним суспільствам орієн-
тація на відновлене автентичне 
доколоніальне минуле, що у свою 
чергу відтворює чи витворює до-
мінантні націєтворчі міфи, орієн-
товані на героїчне минуле, яке, 
начебто має бути втілене у тепе-
рішньому. Таким сучасним до-
мінантним міфом для українців є 
козацький. Він апріорі не перед-
бачає рівності та рівноправності 
між жінками та чоловіками;

�) В реальних сучасних умовах 
тотальної кризи в Україні існує 
прагнення сильної влади («силь-
ної руки»), невід’ємної від урізання 
демократичних свобод, зокрема 
і у гендерному плані. Тобто, у такій 
ситуації проблеми паритетності 
відсуваються на маргінес сус-
пільного розвитку;

�) Посилення свідомого опору 
усталенню гендерно паритетно-
го суспільства як форма поси-
лення конкуренції між статями в 
соціальному просторі сучасної 
України. Не можна не погоди-
тись із думкою Сергія Пролєєва 
про те, що сексуально-гендерні 
змагання зрештою визначають 
успішність і повноту буття кожної 
людини і є чинником формуван-
ня певної специфіки владних сто-
сунків у конкретному суспільстві. 
Сексуально-гендерні змагання 
не симетричні для різностате-
вих учасників, вони відбуваються 
в умовах гендерної нерівності. 
Відносини людських статей є 
асиметричними, що суттєво ди-
ференціює їх зміст для жінки з од-
ного боку, і для чоловіка – з іншого. 
Сексуально-гендерний успіх для 
неї і для нього має різний сенс. 
Однак факт гендерної нерівності 
(власне нерівноцінності) додає 
до цих змагань третю площину: 
боротьбу статей за вищість.

Таким чином, сьогодні концеп-
цію паритетної демократії в ук-
раїнському варіанті варто роз-
глядати як теоретичну соціальну 
утопію, здатну перетворитися в 
реальність при умові, що Україна 
колись здатна буде реалізува-
ти на своїх так званий «сканди-
навський варіант» розвитку.

ГЕНДЕРНЕ ПАРИТЕТНЕ СУСПІЛьСТâî 
â УêРАїНІ: СîЦІАЛьНА УТîПІЯ 
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У всьому цивілізованому світі 
стало певною аксіомою, що 
ступінь свободи жінки в суспіль-
стві є показником міри свободи 
суспільства загалом. Сьогод-
ні ця аксіома трансформуєть-
ся у практичному плані в низку 
вимірів цієї свободи, загальним 
показником якої є, безумовно, 
міра залученості жіноцтва краї-
ни до суспільного простору та 
сфери прийняття відповідаль-
них політичних рішень. без цього 
неможлива побудова гендерно 
збалансованого суспільства в 
Україні, що є однією з умов при-
йняття України до єС.

Тому на особливу увагу заслу-
говує питання представленості 
українського жіноцтва у сфері 
особливої відповідальності – полі-
тиці. У цьому плані в українському 
соціумі сьогодні відбуваються ці-
каві процеси. Зокрема, за роки 
незалежності виник такий фено-
мен, як жінка-політичний лідер. 
Попри малу чисельну представ-
леність українських жінок на ви-
щих щаблях української влади, 
зокрема, чи не найпоказовішою 
тут є їхня присутність у ВРУ (так у 
ВРУ всіх скликань максимальний 
показник жіночого представниц-
тва не піднімався навіть до поз-
начки 10%) та Кабміні, сьогодні 
можемо з певністю твердити про 

існування такого феномену, як 
жіноче політичне лідерство в Ук-
раїні. Чому? По-перше, тому, що 
більшість жінок-депутаток відомі 
суспільству завдяки своїй актив-
ній життєвій позиції та особистій 
неординарності, у деяких випад-
ках – справжній харизматичності. 
Це вже не ті жіночі, між іншим, 
квотні 30% Верховного Совєта 
СССР, передових доярок та бу-
ряківниць, які мало того, що нічого 
не вирішували в державі, а й яких 
фактично ніхто не знав.

Сучасні опитування, тестуван-
ня, інтерв’ю показують, що насе-
лення здебільшого знає жіночі 
імена української політики. Зре-
штою, це показують і рейтинги, 
що їх проводять популярні ук-
раїнські журнали. Так у «Топ-100 
найвпливовіших людей України» 
журнал «Кореспондент» за 2008 
рік серед таких називає в пер-
ших рядах саме жінок-політиків: 
№1 – Юлію Тимошенко, №9 – Раїсу 
Богатирьову, яка пропустила по-
переду лише таких чоловіків-«ва-
говиків» української політики та 
бізнесу, як Ринат Ахметов, Віктор 
Ющенко, Віктор Балога, Віктор 
Пінчук, Віктор Янукович, Ігор Ко-
ломойський та Арсеній Яценюк, 
обійшовши у рейтингу теж добре 
відомих Олександра Турчинова, 
Юрія Луценка, Леоніда Черно-
вецького, Сергія Таруту та інших. 
На 47-му місці цієї «топ-сотки» 
– Валентина Семенюк-Самсо-
ненко. Далі – теж жінки-політи-
ки: Ганна Герман (№58), Наталія 
Королевська (№68). Саме жін-
ки-політики, як виявилося за 
рейтинговими опитуваннями, є 
найвідомішими представницями 
жіноцтва України, а не співачки, 
поетки, науковиці. І це вже само 
по собі – феномен. До речі, ця ци-
тована вище сотка досить пока-
зово названа «Топ-100 бурхливих 
часів». Журнал «Кореспондент» 
провів це рейтингове опитування 
експертів до 17 річниці Дня неза-
лежності України.

Журнал «Фокус» (2008 р.) дає 
топ-сотку «Найвпливовіших жі-
нок України», де всі не лише 
перші позиції у списку, а й біль-
шість позицій загалом займають 
саме жінки-політики. Зокрема: 

№1 – Юлія Тимошенко, №2 – Раї-
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са Богатирьова, №4 – Віра Ульян-
ченко і так далі. Редакція заявила, 
що вона спробувала окреслити 
коло жінок, які своїми діями чи ро-
ботою реально вплинули на життя 
країни. А от рейтинг «Кореспон-
дента» 50 найбагатших українців 
виявив, що серед них немає жод-
ної жінки взагалі, а не лише жінки-
політика.

Непогано виглядають жінки-
політики і в рейтингах інших ви-
дань. Отже, найкоротший шлях 
до публічного визнання в сучас-
ній Україні для жінки – це політи-
ка. Хоча він і найскладніший, бо 
політика – це не те саме, що шоу, 
навіть коли вона й набула сьо-
годні в країні вигляду політичного 
перфоменсу. Політика – це сфе-
ра особливої відповідальності, 
тим більше в такі кризові момен-
ти, які сьогодні переживають світ 
і країна.

Українська дійсність сьогодні 
характеризується тим, що міфи та 
стереотипи тут функціонують за-
мість вироблених ідеологій, у тому 
числі й феміністичних, активно 
впливаючи на політичний процес 
у країні. І все ж, варто привітати 
жінок-політиків і все суспільство 
в цілому, бо почав активно відми-
рати стереотип жінки-політика як 
невдахи чи то в сімейному житті (з 
особистим не склалося, чоловіка 
немає, дітей немає, тому «пішла 
реалізовувати свою владу на на-
роді»), чи в суспільному (не зро-
била професійної кар’єри, від-
сутні талант та покликання тощо). 
Адже всім відомо, що українська 
жінка – це Одарка, якій потрібна 
влада як не над своїм Карасем, 
то хоча б над чужими чоловіками. 
Сьогодні жінка-політик в Україні 
– це образ успішної, сучасної, 
самостійної, доволі стервозної, 
однак безумовно владної осо-
бистості.

Почав відмирати, щоправда 
не так активно, стереотип жінки-
політика як обов’язково чиєїсь 
коханки чи в крайньому випадку 
– дружини, яку чоловік провів у ко-
ридори влади захищати власний 
бізнес чи з простої вдячності за 
отримані сексуальні задоволен-
ня.

Українське суспільство почи-
нає поступово звикати, що жінка 
йде в політику не лише тому, що 
вона переступила через норми 

загальноприйнятих правил та 
патріархатної моралі і переста-
ла бути Берегинею родинного 
вогнища, а й тому, що це для неї 
може бути покликанням, спосо-
бом вдалої самореалізації, зре-
штою – проявом її неординар-
ності та талановитості.

І все ж залишається досить по-
мітним той факт, що проходження 
жінок на верхні поверхи влади 
підперте потужними грошима. І 
якщо за жінкою немає потужної 
бізнес-підтримки, вона все ни-
жче й нижче спускається у виб-
орчому списку до ВРУ, попри її 
власний вже багатий політичний 
досвід і персональні неординар-
ні якості.

Звісно, коли йдеться про полі-
тику «всерйоз», досить право-
мірним є запитання, чи взагалі 
потрібно говорити про стать 
політиків, чи варто робити поділ 
на політиків-жінок та політиків-чо-
ловіків? Якщо відкинути той про-
стий факт, що не лише сама при-
рода поділила людський рід на 
чоловічий та жіночий, а й найпер-
шою суспільною стратифікацією 
є таки гендерна стратифікація, а 
сам гендер виступає найпершим 
соціальним інститутом контролю, 
то залишається очевидним, що 
акцентування уваги на жіночому 
в політиці відбувається, зокрема, 
і через низьку представленість 
жінок на найвищих щаблях вла-
ди. Не можна не погодитись із 
думкою Мері Вілсон: «Поки жінки 
з’являються у світі політики по од-
ній, час від часу, їх сприймають 
тільки як жінок. Ми хочемо, щоб 
жінок у політиці було стільки, аби 
можна було вибирати між їхніми 
програмами». Такого ставлен-
ня фактично не існує щодо чо-
ловіків-політиків. Не в останню 
чергу через їх переважну біль-
шість (або ж, краще, «подавляю-
щее большинство»!) у високих та 
найвищих коридорах влади. Від-
сутність репрезентативної (30%) 
кількості жінок, наприклад, у ВРУ 
не дає змоги жінці бути «звичай-
ною». Масова свідомість просто 
вимагає від неї бути надзвичай-
ною, «надлюдиною», здатною 
творити дива, складатись із залі-
за та сталі, чи принаймні виганяти 
злих духів із Тіні. Можливо, саме 
через це не термінатори стають 
в українців залізними, сталевими, 

всесильними, а Леді Ю. І саме 
тому вона залишається завжди 
одна. Адже Герой – явище поо-
диноке, унікальне і неповторне. 
Проте, не забуваймо мудрого 
класика: «Нещасна та країна, яка 
потребує героя». Зрештою, такій 
жінці-політикові не позаздриш: з 
подібних височин надзвичайно 
небезпечно падати!

Що ж стосується «звичайних» 
жінок-політиків України, то для 
них, як виявилось, великою по-
милкою є пряме експлуатування 
при створенні власного іміджу 
образу «традиційної» жінки, «бе-
регині домашнього вогнища». На 
цьому свого часу все втратила 
у виборчій президентській кам-
панії в Польщі Ганна Гронкевич-
Вальц. Адже політика – це поки 
що нетрадиційна сфера само-
реалізації для жінки. Експерти 
відзначають, що з такою масовою 
аудиторією, як виборці-жінки (на 
сьогодні 54% електорату України 
– жінки) треба працювати цілес-
прямовано, але не експлуатуючи 
напряму і занадто активно тради-
ційні для жінок цінності, усталені в 
патріархальних та патріархатних 
суспільствах. Все-таки українсь-
ка дійсність сьогодні висуває і 
дещо інші вимоги до жіноцтва. 
Зокрема, суспільної відповідаль-
ності за стан країни разом із ук-
раїнськими чоловіками. І хотілось 
би, щоб політика для сучасної ук-
раїнської жінки стала шляхом не 
лише найкоротшим до власної 
популярності, а й найперспек-
тивнішим для країни.
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