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Ірина Грабовська

ЗАКОН ПРО ҐЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ
– КРОК УКРАЇНИ
ДО ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ЄВРОПИ
(до 5-річчя прийняття Закону «Про забезпечення рiвних прав
та можливостей жiнок i чоловiкiв»)
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До абеткових iстин цивiлiзованого свiту
належить i твердження про те, що рiвень
свободи жiнки є справжнiм мiрилом рiвня
свободи суспiльства. «У системi вiдносин
жiнка-чоловiк, що є базовими в усiй системi
соцiальних вiдносин, особливо в нерiвному
становищi перебуває жiнка. Така ситуацiя є
характерною майже для всiх, навiть розвинених країн. Але причини такого становища
є специфiчними для кожної країни… В Українi такi диспропорцiї є одними з найбiльших у Європi»1.
Прагнення України долучитись до сiм’ї
цивiлiзованих країн сучасної Європи передбачає серед iншого i утвердження на її теренах принципiв ґендерної рiвностi та рiвноправностi, формування ґендерно збалансованого суспiльства, в перспективi – паритетної
демократiї.

Українською державою за часи незалежностi було зроблено чимало крокiв у напрямку подолання ґендерних дисбалансiв у суспiльному життi, вирiвнюваннi поля можливостей для повноцiнної самореалiзацiї всiх
громадян України – жiнок та чоловiкiв. До
таких реальних досягнень перiоду незалежностi можна з повним правом зарахувати
прийняття та вступ у дiю Закону «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв»2, п’ять рокiв вiд часу прийняття
якого виповнюється у 2010 роцi.
П’ять рокiв – це занадто мало, щоб говорити про радикальнi змiни на краще у суспiльному життi у планi досягнення реальної
рiвностi мiж чоловiками та жiнками, подолання всiх форм дискримiнацiї за статевою
ознакою, знищення такого ганебного явища,
як насилля в українських сiм’ях та торгiвля

людьми, подолання фемiнiзацiї бiдностi в
країнi. І в той же час, п’ять рокiв – це досить
значущий вiдтинок суспiльного часу, щоб реально оцiнити тенденцiї та зрушення, простимульованi таким, можна стверджувати з
повним правом, неординарним законодавчим актом, який вперше в iсторiї країни задекларував готовнiсть спiльноти забезпечити рiвнi права для всiх її громадян, незалежно вiд статi.
Історiя прийняття цього закону не була
простою. Вона налiчує шiсть попереднiх рокiв дискусiй та непорозумiнь, що виникали
як в суспiльствi, так i у Верховнiй Радi України з приводу доцiльностi прийняття загалом
такого законодавчого акту для української
держави. «Прийняття Закону, – зауважує керiвник Програми рiвних можливостей ПРООН в Українi п. Лариса Кобелянська, – не
припинило цiєї суспiльної дискусiї, а нi щодо
його доцiльностi, а нi щодо самого змiсту
рiвностi, рiвних прав i можливостей. Варто
визнати, що проведення такої дискусiї пiшло
на користь i суспiльству, i тим, хто вiд його
iменi виконує представницькi функцiї. Принаймнi, вiдвертого iгнорування ґендерної
складової i у полiтикумi, i у суспiльствi стає
менше»3.
А мiж тим, прийняття закону про ґендерну рiвнiсть стало одним iз найвагомiших крокiв української держави у напрямку виконання взятих на себе перед свiтовим спiвтовариством зобов’язань на шляху до ґендерно
паритетного суспiльства. Україна пiдписала
цiлий ряд мiжнародних документiв, спрямованих на утвердження рiвних прав жiнок та
чоловiкiв. Це, зокрема, «Загальна декларацiї
прав людини» (1948); Мiжнароднi пакти про
громадянськi i полiтичнi та економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966); Конвенцiя
ООН про лiквiдацiю всiх форм дискримiнацiї щодо жiнок (1979) та Факультативний
протокол до неї (1999); Декларацiя ООН
про соцiальний прогрес (Копенгаген, 1995);
Декларацiя та Платформа дiй, прийнятi на
Четвертiй всесвiтнiй конференцiї зi становища
жiнок (Пекiн, 1995); Полiтична декларацiя й
Пiдсумковий документ «Подальшi заходи» й
iнiцiативи щодо здiйснення Пекiнської декларацiї i «Платформи дiй», прийнятi на Спецiальнiй сесiї Генеральної Асамблеї ООН з порядком денним «Жiнки у 2000 роцi: рiвнiсть
мiж жiнками i чоловiками. Розвиток i мир у
ХХІ столiттi»; «Декларацiя глав держав i урядiв», прийнята на Самiтi Тисячолiття (2000);
«Європейська соцiальна хартiя Ради Європи»

i переглянута нею «Європейська соцiальна
хартiя» та iнш., а також документи, прийнятi
Україною для приведення внутрiшньої ситуацiї у вiдповiднiсть до цих мiжнародних актiв.
І нарештi, Україна разом зi 192 країнами
свiту у 2000 роцi приєдналась до документу
«Цiлi розвитку тисячолiття», прийнятого на
Самiтi Тисячолiття ООН. Серед визначених
цим документом глобальних цiлей, якi стоять
перед людством, таких як подолання бiдностi та запобiгання поширенню iнфекцiйних
хвороб та ВІЛ-iнфекцiї, захист материнства
та зменшення дитячої смертностi, гармонiзацiя довкiлля, є i вимога досягнення до 2015
року рiвностi жiнок та чоловiкiв. Сьогоднi
перед Україною стоїть зокрема i завдання
досягти ґенедерно-збалансованого представництва жiнок i чоловiкiв у законодавчiй та
вищiй виконавчiй владi.
Україна, як країна-пiдписант визнала наступнi основнi пiдходи для кореляцiї внутрiшньо демократичних процесiв iз сучасними демократичними принципами європейського iснування:
– рiвнiсть жiнок i чоловiкiв нерозривно
взаємопов’язана з оцiнкою соцiального прогресу, розвитку i миру;
– прiоритетнiсть ґендерної проблематики
як цiлi для людства (серед 6 прiоритетiв у полiтицi свiтове спiвтовариство розглядає права рiвностi поряд з такими прiоритетами як
бiднiсть, боротьба iз СНІДом, екологiя i мир,
захист материнства та зниження дитячої
смертностi);
– рiвнiсть жiнок та дiвчаток є невiд’ємною
i неподiльною складовою частиною загальних прав людини, i повиннi захищатися на
всiх стадiях життєвого циклу – в дитинствi,
юностi, дорослому i похилому вiцi;
– лiквiдацiя всiх форм дискримiнацiї за
ознакою статi є першочерговою цiллю мiжнародного спiвтовариства;
– рух за рiвнiсть чоловiкiв i жiнок у всьому
свiтi є одним з визначальних факторiв сучасностi;
– рiвнiсть можливостей для всiх людей має
ключове значення для побудови справедливих демократичних суспiльств у ХХІ ст.;
– рiвнiсть жiнок i чоловiкiв є першорядною серед семи прiоритетних сфер i напрямкiв полiтики, визначених главами держав i урядiв свiту на Самiтi Тисячолiття в документi «Цiлi тисячолiття» (вересень 2000 р.),
а саме: рiвнiсть жiнок i чоловiкiв; навколишнє середовище; розвиток сiльських районiв; розвиток мiст; система охорони здо-
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ров’я; освiта i наука; технiчна та iнновацiйна
дiяльнiсть;
– рiвнiсть жiнок i чоловiкiв є фундаментальною цiннiстю Третього Тисячолiття наряду зi свободою, справедливiстю, толерантнiстю;
– головна вiдповiдальнiсть в країнах за
здiйснення зобов’язань з питань рiвностi статей лежить на їх урядах;
– ґендерна проблематика є центральним
елементом всiх стратегiй i програм;
– iнтегрування ґендерної складової в усi
стратегiї та програми є необхiдним тощо.
Вказанi вище основнi пiдходи у сферi ґендерних перетворень в українському суспiльствi вiдповiдають характеру змiн, що вiдбулися в реальних соцiо-статевих вiдносинах
планетарного масштабу, i тим потребам, згiдно з якими сучасне суспiльство моделює i
проектує своє майбутнє. Соцiальна справедливiсть на рiвнi сучасної європейської цивiлiзацiї розумiється значно глибше й ширше, не
зводячись фактично до отримання соцiальної допомоги. Вона формується й у сферi духовного життя європейських нацiй i саме тут
варто шукати витоки реальної сучасної соцiальної справедливостi.
Не можна не звернути увагу i ще на один
аспект даної проблеми – протистояння сучасному тероризмовi, зокрема i в основному
мусульманському, який став воiстину прокляттям ХХ-ХХІ столiть, – найсерйознiшi сучаснi аналiтики абсолютно справедливо
ставлять у пряму залежнiсть вiд утвердження
свободи i рiвностi мiж жiнками та чоловiками
у всьому свiтi. А щодо європейської цивiлiзацiї, як вважає один iз найцiкавiших росiйських аналiтикiв Андрiй Пiонтковський, то
зупинити розростання сучасного варварства
на європейську духовну територiю можливо
лише утверджуючи двi основнi її цiнностi:
свободу думки та свободу жiнки.
«Пiдписавши всi найважливiшi мiжнароднi документи щодо утвердження ґендерної
рiвностi, Україна тим самим взяла на себе
зобов’язання ґарантувати рiвне для жiнок i
чоловiкiв право користування всiма економiчними, соцiальними, культурними, громадянськими й полiтичними правами. Цi зобов’язання розглядаються в Українi не лише як
частина мiжнародних зобов’язань держави
перед свiтовим спiвтовариством, але в першу чергу як обов’язок перед власними громадянами. Пiдтримка українським суспiльством прагнення до утвердження рiвностi
жiнок i чоловiкiв свiдчить про наявнiсть в

Українi великого ґендерного потенцiалу як
джерела нацiонального, державного i громадського розвитку»4, – зазначають експерти.
Закон «Про забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв» вступив у
силу з 1 сiчня 2006 року. Основнi положення закону мiстять такi норми, як рiвнiсть та
рiвноправнiсть жiнок та чоловiкiв у всiх сферах полiтичного, соцiального, економiчного
та культурного життя країни, покарання за
дискримiнацiю за статевою ознакою. Закон
також зобов’язує полiтичнi партiї, виборчi
блоки пiд час висунення кандидатiв у народнi депутати України забезпечити адекватне представництво жiнок та чоловiкiв у
виборчих списках. Ним забороняється вiдмовляти у прийняттi на державну службу та
службу в органи мiсцевого самоврядування
за статевою ознакою, роботодавцям забороняється, за окремими винятками, в оголошеннях про вакансiї пропонувати роботу лише
жiнкам або лише чоловiкам. Цим документом декларується готовнiсть держави побудувати ґендерно збалансоване суспiльство
на своїх теренах в найближчiй перспективi.
Даний правовий акт, спрямований на реалiзацiю принципу ґендерної рiвностi в життi
країни, на сьогоднi є одним iз кращих в Європi. За мiжнародними стандартами мiнiмальним представництвом однiєї зi статей,
яке дає пiдстави вiдносити країну до держав
з усталеною демократичною системою, вважається 10-вiдсоткове. А гендерно збалансованим вважається спiввiдношення 30:70
представникiв тiєї чи iншої статi.
Звичайно iз плином часу деякi положення
закону будуть вдосконалюватись i змiнюватись. Адже «можна говорити про те, що у
свiй час Закон «Про рiвнi права i можливостi
жiнок та чоловiкiв» був прийнятий як певний
компромiс мiж тими, хто хотiв бачити його
бiльш наближеним до європейських стандартiв, i тими, хто не хотiв або взагалi нiчого,
або, як максимум, погоджувався на декларативне фiксування «намiрiв»»5. Та й життя не
стоїть на мiсцi, висуваючи вимоги до спiльноти у планi утвердження реальної справедливостi. Перед українським суспiльством виникають все новi й новi цiлi, зокрема i в царинi
завдань побудови паритетної демократiї.
Однiєю iз особливостей сучасного моменту полiтичного розвитку України є те, що
саме сьогоднi гостро поставлена проблема
рiвностi як справедливостi для жiнок та чоловiкiв у вiтчизнянiй законодавчiй сферi. Закон про ґендерну рiвнiсть – необхiдний крок

у напрямку формування принципово нового
напрямку внутрiшньої полiтики незалежної
держави – ґендерного. Завдяки введенню
цього закону в дiю та прийняттю цiлого ряду
документiв, спрямованих на вироблення механiзмiв його реалiзацiї, а також створенню
спецiального пiдкомiтету з ґендерної полiтики в межах Комiтетiв Верховної Ради України можна з повним правом говорити про
утвердження принципово нового напрямку
полiтичної дiяльностi української держави.
Становлення в перспективi паритетного
суспiльства на теренах України через введення ґендерного компоненту в полiтику країни
є необхiдною вiдповiддю на ряд викликiв, якi
поставила iсторiя перед постколонiальним
українським суспiльством. Аналiзуючи стан
спiввiднесення практичного та теоретичного
рiвня розвитку паритетної демократiї в країнi
як демократiї справдi європейського рiвня,
варто вiдзначити, що цей процес простимулював розвиток наукових дослiджень, що
звертаються до самої iсторiї становлення iдеї
мiжстатевої рiвностi та рiвноправностi, щоб
вiдповiсти на запитання, чи є цi iдеї органiчними для української дiйсностi, чи вони i
справдi накиненi нам Заходом i є лише євромаскою, як стверджують супротивники ґендерної рiвностi в Українi.
Коли ж вести мову про Україну, яка хоче
не просто знаходити спiльну мову з європейськими сусiдами, а ще й має євроiнтеграцiйнi
прагнення, потрiбно розумiти, що аби «…бути нинi «по-справжньому» демократичним,
потрiбно бути «гендерно прогресивним». Рано чи пiзно нам теж… доведеться визначитись iз ґендерним вибором, тож вже нинi
варто замислитись над його оптимальними i
несупротивними демократiї формами»6. Ідея
європейськостi у сучаснiй Українi стала певним мiрилом геополiтичного та геокультурного вибору, уособленням її прозахiдного
цивiлiзацiйного вектору, усвiдомленням
власних коренiв, поверненням самоiдентичностi i орiєнтиром на «культурний рiвень
життя». У планi державотворчих процесiв –
орiєнтацiєю на сучасну цивiлiзовану європейську правову демократичну державу. «Формування паритетної демократiї за вимогами
ООН, ЄС, ОБСЄ є обов’язковою умовою
входження до європейської спiвдружностi.
Звичайно, коли мати на увазi, що європейськiсть України – не просто полiтичне гасло,
виставлене на потребу моменту, не лише
«полiтична мода», а невiд’ємна складова тих

проблем українського суспiльства, вирiшення
яких бере на себе певна полiтична сила…»7.
Оскiльки найвагомiшим результатом у
сферi формування ґендерно збалансованого суспiльства за останнi роки було прийняття Закону «Про забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв», то i робота
експертiв концентрується сьогоднi довкола
обговорення результатiв п’ятирiчної дiї цього закону в суспiльному просторi країни.
Вiдповiдальнiсть за виконання закону покладено на Мiнiстерство України у справах
сiм’ї, молодi та спорту. Величезного значення у забезпеченнi неформального ставлення
суспiльства до виписаних в законi норм поведiнки громадян набувають засоби масової
iнформацiї. Про вагомiсть їх дiї у напрямку
виконання завдань освiти та просвiти населення у планi ґендерної рiвностi та рiвноправностi йдеться i у рядi статей закону. Вочевидь перспективним сьогоднi є проведення
нацiональної iнформацiйно-просвiтницької
кампанiї «Україна-2015», присвяченої аналiзовi реальних здобуткiв України на шляху виконання пiдписаної нею Декларацiї ООН
«Цiлi тисячолiття» та Закону України «Про
забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв» у галузi становлення суспiльства ґендерної рiвностi i продовження
цiєї практики в майбутньому. У цьому планi
необхiдним є розвиток в Українi соцiальної
реклами, зокрема спрямованої на подолання насильства в сiм’ї. Неприпустимим є i поширення сексизму у засобах масової iнформацiї, що, на жаль, має мiсце в нашому життi.
Сьогоднi активно розвивається такий напрямок дiяльностi з виконання закону, як
ґендерна експертиза законопроектiв, якi подаються у ВРУ та українського законодавства загалом. Зокрема, внесена поправка до
закону про догляд за дитиною, хворою на
СНІД. Якщо ранiше пiльги для такої категорiї
громадян поширювались лише на матерiв, то
тепер батько i мати матимуть рiвнi права у
доглядi за дитиною, зокрема, не лише мати,
але i батько матимуть рiвнi права при отриманнi вiдпустки у зручний для них час. Завданням ґендерної експертизи є монiторинг
законодавства у вiдповiдностi до принципу
ґендерної рiвностi та справедливостi.
Таким чином Закон України «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв» пройшов нелегкий шлях вiд повного нерозумiння та некомпетентностi в ґендернiй проблематицi перших зiбрань ВРУ,
до Указу Президента В. Ющенка «Про забез-
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печення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв» та прийняття закону Верховною
радою України у 2005 роцi. Сьогоднi експерти наголошують, що в цьому законi вперше в iсторiї країни дається механiзм виконання зобов’язань України iз зазначеного пункту «Цiлей тисячолiття». При цьому iз усiх
iснуючих на сьогоднi в країнах свiту подiбних законiв, український належить до найбiльш виважених. Завдяки реалiзацiї передбачених законом дiй, ми можемо стверджувати, що i в Українi є сьогоднi ґендерна
державна полiтика, яка потребує активної
пiдтримки та популяризацiї як представниками четвертої влади, так i широкою громадськiстю. Без професiйного залучення представникiв громадськостi до вирiшення завдань,
визначених Законом «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв»,
цей закон так i залишиться iсторичним, але
малодiєвим документом, замiсть того, щоб
сприяти європеїзацiї українського суспiльства та його модернiзацiї.
Сьогоднi варто розглядати ґендерну проблему як проблему саме свiтового рiвня, як
то є в цивiлiзованих країнах свiту, i як, власне, i декларується в документi «Цiлi тисячолiття», iнакше свiтова громадськiсть, як i ЄС, не
сприйматимуть нашу країну всерйоз. За роки української незалежностi ґендеристика
«подолала» величезний шлях – вiд повного
нерозумiння та несприйняття до створення
наукових ґендерних центрiв та введення
ґендерних кроссекторальних дослiджень в
комплекс наукових дослiджень, виникнення

спецкурсiв в системi соцiогуманiтарної освiти з перспективою перетворення їх у нормативнi освiтнi курси у вiдповiдностi до завдань
iснуючої на сьогоднi «Державної програми
ґендерних перетворень в Українi» та «Закону про забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок та чоловiкiв». Проте, попри
приведене до європейських норм українське
законодавство з ґендерних питань, у сферi
формування механiзмiв дiєвого втiлення
норм ґендерної демократiї в життя українське суспiльство занадто вiдстає вiд розвинених країн Заходу. В тому числi i у сферi формування розвиненого громадянського суспiльства, яке просто неможливо сьогоднi уявити
поза утвердженням рiвностi всiх громадян.
Отже, сьогоднi iмплементацiя ґендеру у всi
сфери життя суспiльства може розглядатися
як один iз шляхiв подолання його «недоєвропейськостi» .
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