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«Жіночий  рух - це  не  спроба  привласнити 
прерогативи  чоловіків  як  статі;  це  навіть  не  спроба 
затвердити  привілеї  жінок  як статі;  це  всього  лише 
потреба,  щоб  в  житті  жінок,  як  і  в  житті  чоловіків, 
перебували  місце  і  свобода  для  чогось  більшого -  
для  людського».

Джейн Еллен Харрісон



  

Сельма Лагерлеф – перша-жінка письменниця, 
відзначена Нобелівською премією з літератури 
(1909 р.)

Найбільшу популярність серед читачів 
здобула завдяки дитячому роману «Дивовижні 
мандри Нільса з дикими гусьми».

«Сельма Лагерлеф рішуче розриває зв’язок з 
фальшивим реалізмом нашу часу», - сказав у 
вітальній промові член Шведської академії Клаес 
Аннерстадт. Лауреатку вшанували не за актуальну 
проблематику чи портрет епохи, а за уяву, 
фантазію і духовну проникливість, які відрізняють 
усі її твори.



  

За Сельмой Лагерлеф прийшли Астрід Ліндгрен, 
Туве Янссон – скандинавський феномен жінок-казкарок, 
майстринь цілком іншої, фантастичної, і в той же час достовірної 
реальності. Вони прийшли і змусили світ повірити у життєву 
істинність та необхідність чуда



  

«Багато-багато років я перечитував цю історію 
хоча б раз на рік», - написав про «Чудові пригоди 
Нільса» австро-британський філософ Карл Поппер у 
своїй автобіографії.

Японський прозаїк Кендзабуро Ое, лауреат 
Нобелівської премії з літератури у 1994 р., розпочав 
свою промову з пошани до цього твору, розповівши про 
те, як це вплинуло на нього у підлітковому віці.



  

У 2019 році, отримуючи Нобелівську премію 
з літератури за 2018 р., польська письменниця 
Ольга Токарчук прийшла на церемонію у сукні, 
яка в естетиці перегукувалася з Сельмою 
Лагерлеф, що отримала премію за 110 років 
до того.



  

Дизайнерка сукні Гося Бачинська відчула, 
що Ольга зачарована часом суфражисток, 
і тому зробила сучасну сукню, символіка якої 
була пов’язана з суфражистським рухом за 
виборче право жінок, за право жіночого голосу. 
Ольга Токарчук сказала: «Моя сукня не просто 
красива, вона ще щось означає».

Cуфражистки 1911 р. 



  

Сельма Лагерлеф була глибоко зайнята 
проблемами прав жінок і серйозно підтримувала 
суфражистський рух.  Учасниці суфражисткого руху 
дорікали  владі : 
                    "Нобелівська лауреатка без права голосу". 

Учасниці конгресу 1911 р. Stockholms stadsmuseum

У 1911 р. вона виступила з промовою на Міжнародному 
виборчому конгресі у Стокгольмі, а коли у 1919 р. право 
шведських жінок мати виборчий голос було нарешті визнане, 
Національна асоціація суфражисток відсвяткувала подію 
мітингом, на якому виступила Лагерлеф.



  

 Рух суфражисток – це кінець XIX – 
початок XX ст. Саме з суфражизмом 
асоціюється перша хвиля фемінізму.

Суфражистки. Фото: Wikipedia

Одними з перших виборче право для жінок 
запровадили Нова Зеландія (1893), Австралія (1902), 
Фінляндія (1906). 

У 2020 р. США відзначають 100-річчя виборчого права 
для жінок, адже у 1920 р. була прийнята 19 поправка до 
Конституції США, яка заборонила обмежувати участь у 
виборах статевою приналежністю.



  

Центральним питанням першої хвилі фемінізму є нерівність між 
чоловіками та жінками, що існує на рівні законодавства. На порядку 
денному першої хвилі були реформи у сфері права і політики, боротьба 
жінок за виборчі права, доступ до освіти та отримання права власності.



  

Початком організованого руху вважається 1848 рік, коли в місті Сенека-Фоллз 
(штат Нью-Йорк) пройшов з'їзд із захисту прав жінок під гаслом «Всі жінки і чоловіки 
створені рівними». На з'їзді була прийнята «Декларація почуттів»: декларація 
піднімала такі важливі питання, як рівноправність жінок в правах власності, шлюбі, у 
вільному виборі професії, одержанні повноцінної освіти. Авторами цього документа 
були Елізабет Кеді Стентон і Лукреція Мотт.

Елізабет Кеді Стентон

Лукреція Мотт



  

 Активістки та активісти другої хвилі доводять, що несправедливість 
не зводиться до сфери законодавства, а укорінена у самому соціальному 
житті, у тому, як чоловічий та жіночий досвіди організовані соціально. 
Для фемінізму другої хвилі ключовим проявом дискримінації були 
практичні труднощі, з якими стикаються жінки у повсякденні.

Друга хвиля фемінізму (кінець 1960-х рр.) 
пропонує нове, розширене розуміння нерівності.



  

Питання гендерної рівності знаходяться у центрі уваги 
міжнародної спільноти з другої половини ХХ ст. Борьба за гендерну 
рівність на момент заснування ООН в 1945 р. перебувала певною 
мірою у початковій стадії. Проте, укладачі Статуту ООН спеціально 
передбачили “рівні права чоловіків і жінок”, продемонструвавши віру 
організації “у фундаментальні права людини” та “гідність і цінність 
людської особистості”.



  

Важливим етапом боротьби за гендерну рівність 
стало скликання з ініціативи ООН чотирьох всесвітніх 
конференцій для розробки стратегій і планів дій щодо 
поліпшення становища жінок.

Мехіко / 1975 /

Копенгаген / 1980 /

Найробі / 1985 /

Пекін / 1995 /



  

Учасники конференції прийняли Всесвітній  план дій – документ, який визначив 
програму-мінімум до 1980 р., основним завданням якої було забезпечення рівного 
доступу жінок до таких сфер, як освіта, зайнятість, політична діяльність, охорона 
здоров’я, забезпечення житлом, харчуванням та планування сім’ї.

Перша Всесвітня конференція зі становища жінок 

 Цей рік був оголошений Міжнародним роком жінки. Конференція стала 
початком нової ери в поліпшенні становища жінок шляхом всесвітнього діалогу.



  

Важливою віхою стало прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН в 1979 р. Конвенції про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) – одного з 
найважливіших інструментів у боротьбі за рівність 
жінок, що отримав назву «Білль про права жінок». 

10 грудня 1999 р., в День прав людини, був 
відкритий для підписання Факультативний протокол 
до цієї Конвенції, що дає можливість жінкам-жертвам 
гендерної дискримінації подавати скарги в 
міжнародний договірний орган (Комітет ООН з 
ліквідації усіх форм насильства щодо жінок CEDAW)



  

Конвенція з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) 
накладає на держав-учасниць (у тому числі Україну) 
юридичні зобов’язання: 

1) забезпечити формальну рівність
          

2) забезпечити субстантивну (сутнісну) рівність   

CEDAW: Рівний старт + 
умови для досягнення рівності 
результатів

3) забезпечити трансформативну рівність   
              



  

Друга Всесвітня конференція зі становища жінок 

На Другій всесвітній конференції зі 
становища жінок, скликаній у 
Копенгагені в 1980 р. для аналізу та 
оцінки виконання Всесвітнього плану 
дій 1975 року, учасники, незважаючи 
на досягнутий прогрес, визнали факт 
виникнення невідповідності між 
гарантованими правами й умінням 
жінок користуватися цими правами. 
Для вирішення цієї проблеми учасники 
конференції виділили три області 
(рівний доступ до освіти, можливість 
працевлаштування та належне 
медичне обслуговування), де було 
необхідно вжити спеціальних 
цілеспрямованих заходів для 
досягнення рівності, розвитку і миру, 
задекларованих на конференції в 
Мехіко.



  

Третя  Всесвітня конференція зі становища жінок 

Рух за гендерну рівність отримав 
справжнє світове визнання на Третій всесвітній 
конференції зі становища жінок. Разом з тим 
зібрана ООН інформація показала, що 
поліпшення статусу і зусилля щодо зниження 
дискримінації стосувалися лише незначної 
кількості жінок. Усвідомлення цього факту 
зажадало вироблення нового підходу з 
визнанням того, що рівність жінок не є 
ізольованою проблемою, а безпосередньо 
стосується всіх сфер людської діяльності. 
Перспективні стратегії на період до 2000 р., 
розроблені і прийняті в Найробі, являли 
вдосконалений проект плану з поліпшення 
становища жінок до кінця століття і новий етап 
у боротьбі за гендерну рівність. Участь жінок у 
прийнятті рішень і доступ до управління всіма 
сферами людської діяльності були визнані не 
тільки їх правом, але й суспільно-політичною 
необхідністю.

під назвою «Всесвітня конференція для огляду та оцінки досягнень 
Десятиліття жінок ООН: рівність, розвиток і мир».



  

У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла 
Декларацію з ліквідації насильства щодо жінок



  

Міжнародні та національні механізми та інструменти боротьби проти 
насильства щодо жінок мають будуватися на розумінні того, що таке насильство 
має структурний характер, діє як на мікрорівні (індивідуальному), так і мезорівні 
(організаційному), та макрорівні (суспільному). Гендерне насильство є 
граничним проявом гендерної нерівності.



  

Четверта  Всесвітня конференція зі становища жінок 

Головною зміною стало 
усвідомлення необхідності переоцінки 
всієї структури суспільства і відносин між 
чоловіками і жінками всередині нього. 
Тільки шляхом такої фундаментальної 
перебудови (реструктуризації) суспільства 
та його інститутів жінки отримають повну 
можливість зайняти місце в якості рівних 
партнерів чоловіків у всіх сферах життя. 
Нові акценти підкреслювали, що права 
жінок – це права людини, і що гендерна 
рівність – це загальна проблема, від 
вирішення якої виграють усі. Пекінська 
конференція надихнула світове 
співтовариство взяти на себе глобальні 
зобов’язання з розширення прав і 
можливостей жінок і привернула 
безпрецедентну міжнародну увагу.



  

Конференція одноголосно прийняла Пекінську Декларацію і 
Платформу дій, де уряди зобов’язалися включити гендерний 
компонент у всі державні інститути, стратегії, планування та 
прийняття рішень. Ця визнана на глобальному рівні стратегія 
досягнення гендерної рівності отримала назву «гендерний 
мейнстримінг» (gender mainstreaming). 
       У 2020 р. - 25 років Пекінській Декларації і Платформі Дій



  

Її основною рисою є те, що у фокусі руху знаходяться самі дискурсивні конструкти, 
які обмежують наші уявлення про себе та інших. Глибинні причини гендерної нерівності 
полягають у тому, що саме наше мислення підкорене бінарним опозиціям 
(чоловіче/жіноче, розум/емоції тощо), і щоб протистояти цьому, треба виходити за 
межі звичної матриці мислення.

Нове розуміння гендерної рівності пов'язане з переосмисленням самої категорії 
досвіду. У 1990-ті рр. зароджується третя хвиля фемінізму.



  

Важливо пам’ятати, що поділ фемінізму на три хвилі - це умовність, лише 
спроба структурувати та описати складне явище. Не варто сприймати дані хвилі 
як певну лінійну еволюційну послідовність. У багатьох випадках краще говорити 
про альтернативні перспективи, що використовуються для аналізу одних і тих 
самих питань.



  

Зусилля як усього міжнародного співтовариства, урядових та неурядових 
міжнародних організацій, так і національних урядів, державних та приватних 
акторів зосереджені останніми роками на реалізації політики гендерного 
мейнстримінгу.



  

Цілі сталого розвитку являють 
собою свого роду глобальний порядок 
денний, систему цілепокладання країн-
учасниць, що формують для себе 
систему цінностей, серед яких гендерна 
рівність займає помітне місце. У переліку 
з 17 цілей на 5-му місці знаходиться 
«забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок і дівчат». Зрозуміло, що Цілі 
сталого розвитку – велика парасолька, 
під якою об’єднано багато стратегічних 
напрямів розвитку суспільства, але те, 
що міжнародна спільнота вважає 
забезпечення гендерного паритету 
кроком до принципово іншої якості 
суспільного життя, життя майбутнього – 
це безперечно.

У вересні 2015 р. відбувся саміт ООН, де одностайно всі 193 держави-
члени ООН прийняли рішення розпочати роботу над досягненням 
17 Цілей сталого розвитку в період з 2015 по 2030 рік . 



  



  



  



  

 Структурний характер насильства щодо жінок підкреслює дослідження ОБСЄ щодо 
становища жінок в Україні 2018 р. Результати даного дослідження були покладені ЄСПЛ в 
основу першого рішення проти України щодо домашнього насильства у справі «Левчук 
проти України» від 3 вересня 2020 р.



  

Рут Бейдер Гінзбург (1933- 2020), 
суддя Верховного суду США

“Жінкам місце скрізь, 
де ухвалюють рішення”
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