
«Гендерна демократія –

запорука безпеки та 

сталого розвитку»



План виступу

1. Інтелектуальні виклики щодо безпеки 

людини та  сталого розвитку.

2. Міжнародні стратегії забезпечення 

сталого розвитку: досягнення та 

сучасні виклики.

3. Гендерна демократія-запорука безпеки 

та сталого розвитку.



«Виграти війну так само неможливо, як 
неможливо виграти землетрус». 

Джаннетт Ранкін

«Наша історія – це, значною мірою, 
історія війн. Проте і в сучасному 

суспільстві війна залишається нормою: 
цінності сили поширюються далі й 

далі, відбувається – передусім у 
медійному дискурсі – героїзація 

насильства...».

Тамара Марценюк, кандидатка 
соціологічних наук, Київ.



«Під час війни медійна увага, як правило, 
концентрується навколо насильства і дуже 

рідко висвітлюється щось протилежне. 
Просто насильство значно краще 

продається... Історія людства теж не є 
лише історією війни, це також історія 

співпраці, взаємодопомоги... 

Однак про таке нецікаво говорити».

Надія Чушак, антропологиня, Київ



«З дискурсу війни просто так неможливо 
вийти. І навіть коли настане перемога, 

війна насправді не закінчиться. 
Завданням має бути не перемога як така, 

а подолання війни, і без знання того, 

що таке дискурс війни, це неможливо 
зробити».

Юлія Сорока, докторка соціологічних наук, 
Харків



Словничок понять

 Миротворчість 

 Гендерна демократія 

 Людська безпека

 Сталий розвиток



 Миротворчість – широкий спектр дій спрямованих на досягнення згоди між 
сторонами, що перебувають у конфлікті, за допомогою мирних засобів.

 Ґендерна демократія – система волевиявлення двох статей – жінок і чоловіків у 
громадянському суспільстві як рівних у правах і можливостях, що законодавче 
закріплені й реально забезпечені в усвідомленні політико-правових принципів, 
діях, розбудові суспільних і державних структур з урахуванням ґендерних 
інтересів та потреб

 Людська безпека-у Програмі розвитку ООН (ПРООН) від 1994 р., виділилено
сім основних елементів людської безпеки: 1) економічна безпека, 2) продовольча
безпека, 3) медична безпека, 4) екологічна безпека, 5) безпека людини, 6) безпека
спільнот, 7) політична безпека1. Людську безпеку можна визначити як захист
«життєвого ядра всіх людських життів шляхом, який забезпечує свободи людини
та людську самореалізацію», «захист відкритичних (інтенсивних) та масштабних
(всеохоплюючих) загроз та ситуацій»2 Людську безпеку можна розглядати в 
широкому контексті як «свободу від страху» (freedom from fear) та «свободу від
нужди» (freedom from want), кожна з яких становить окрему «школу» в 
дослідженні цієї концепції. Перший підхід розглядає людську безпеку як 
захищеність від насилля і фокусує свою увагу на збройних конфліктах, асаме – на 
механізма хрозв’язання т з апобігання збройним конфліктам, миротворчості. 
Друга школа розширює масштаб загроз безпеці людини, включаючи до них 
стихійні явища, голод, хвороби тощо, тобто майже вс іможливі загрози життю та 
добробуту індивідуума. Кофі Анан, колишній Генеральний секретар ООН, 
зазначав: «Людська безпека, у своєму широкому розумінні, включає в себе 
набагато більше, ніж просто відсутність збройного конфлікту. Вона охоплює
права людини, добре управління, доступ до освіти та захисту здоров’я та 
забезпечення того, щоб кожний індивідуум мав можливість та вибір використати
свій



“Культура миру” та “Закони війни”



Роль жінки у побудові культури миру

ХХ століття 

Наочним прикладом першої жіночої миротворчої 
організації була Жіноча Партія Світу, заснована 

американками 

Джейн Аддамс і Керрі Чепман Кетт

Лаура Джейн Аддамс (США) «Удостоєна премії як 
справжній делегат всіх миролюбних жінок миру».



Нобелівська премія миру 

Емілі Грін Болч :«За багаторічну,

невтомну працю на благо світу».

З-поміж 102 лауреатів-осіб 86 є 

чоловіками та 16 жінками

Наймолодшим нобелянтом є 

пакистанська правозахисниця

Малала Юсафзай, яка на момент 

здобуття премії 2014 року мала 17 років,

найстаршим — британець Джозеф Ротблат, який

отримав премію 1995 року у віці 87 років.





Резолюція 1325 РБ ООН (2000)
Перша резолюція Ради Безпеки, важливість ролі 

жінок у запобіганні та врегулюванні конфлікту в 
цілях підтримання миру і безпеки.

Стверджує важливість участі жінок, особливо на

рівнях прийняття рішень, вирішення конфліктів,

мирних переговорах і відновлення після конфлікту,

просить враховувати гендерні аспекти в операціях з

підтримання миру і забезпечити підготовку з гендерних

питань для всіх що беруть участь у

діяльності по забезпеченню миру і безпеки. 



Резолюція

1. закликає держави-члени забезпечити більш
активну участь жінок на всіх рівнях прийняття
рішень в рамках національних, регіональних і
міжнародних інститутів і механізмів запобігання,
регулювання і вирішення конфліктів;

2. закликає Генерального секретаря здійснити його
стратегічний план дій (А/49/587), в якому пропонується
активізувати участь жінок на директивних рівнях у
врегулюванні конфліктів і мирних процесах;

3. настійно закликає Генерального секретаря призначати
більше жінок на посади спеціальних представників і
послів і доручати їм місії добрих послуг від його імені і в
цьому зв'язку закликає держави-члени представляти
Генеральному секретарю кандидатури для включення в
регулярно оновлюваний централізований список;



Жіночі мирні ініціативи 

Аналіз матеріалів фотовиставки






















































