Стаття 24 Конституції України та
Закон України «Про забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків»:
«Громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом»
Гендер (англ. gender — «стать», від лат.
genus — «рід») - це поняття про систему
ролей та відносин між жінками та
чоловіками, яке визначається не біологічним
походженням, а соціальним, культурним,
політичним та економічним контекстом.
Гендерна
ідентичність
формується
поступово в процесі соціалізації.
Основні агенти соціалізації - родина,
дошкільні установи, школи, однолітки,
засоби масової інформації, робота, клуби за
інтересами, церква.

ГЕНДЕРНІ РОЛІ - норми та правила
поведінки жінок і чоловіків, що
ґрунтуються на традиційних очікуваннях,
пов’язаних
з
їх
статтю.
Вони
відрізняються в суспільствах з різною
культурою і змінюються із часом.

Гендерна рівність – це рівна можливість
вільно обирати професію незалежно від
статі.

Приклад біологічної ролі - тільки жінка
може народжувати і годувати груддю
дитину.

Гендерна рівність – це рівний розроділ
домашньої роботи незалежно від статі.

Приклад гендерної ролі - піклування про
немовлят (тому що і чоловік, і жінка
мають біологічну можливість виконувати
цю роль).
Що таке рівні права і можливості або
гендерна рівність?
Гендерна рівність – це рівні можливості
для жінок і чоловіків реалізувати свої
людські права та, при наявності
прагнення, здійснити свій внесок у
політичний, економічний, соціальний та
культурний розвиток країни, і, відповідно,
рівні права і можливості користуватися
результатами цього розвитку!
Гендерна рівність – це рівні права і
можливості для жінок та чоловіків у
суспільстві, рівні умови для реалізації
прав людини, участі в національному,
політичному, економічному, соціальному
та культурному розвитку, отриманні
рівних винагород за результатами праці.

Гендерна рівність – це рівна оплата за
рівну працю незалежно від статі.

Гендерна рівність – це участь в процесах
прийняття рішень і розподілі ресурсів
незалежно від статі.
Гендерна рівність – це можливість для
татусів доглядати за своїми дітьми нарівні з
матір’ю.

А що таке гендерна рівність у сім'ї?
Вільною від насильства є партнерська
сім'я, в якій немає чітко визначеного голови,
і в різних сферах в залежності від обставин і
компетентності лідером може бути або
чоловік, або жінка. В таких сім'ях конфлікти
розв'язуються з урахуванням інтересів всіх
сторін на ненасильницьких принципах.
Подолання
гендерних
стереотипів
є
важливою
умовою
попередження
насильства у сім'ї.

♦Головним міжнародним документом у
сфері гендерної рівності є Конвенція про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок. Цей
документ
є
єдиним
комплексним міжнародним документом
універсального характеру, зобов’язуючим
держави гарантувати дотримання прав
жінок і боротися з дискримінацією щодо
жінок у таких областях як освіта, трудова
сфера, охорона здоров’я, сімейна політика,
фінансова, законодавча і соціальнополітична сфери.

Звернемо увагу! Важливо знати!
Документи, що підтверджують права
людини на гендерну рівність в Україні:
♦ Загальна
декларація
прав
людини, прийнята 10 грудня 1948 року:
―кожній людині надаються рівні права і всі
свободи незалежно від статі, раси, кольору
шкіри,мови,релігії…‖.
♦ Конституція
України:
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності
та
правах.
Стаття 24. Громадяни мають рівні
Конституційні права і свободи та є рівними
перед
законом.
♦ Закон України “Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків”.
Стаття 3. У прийнятті важливих рішень у
професійній сфері та сім'ї мають рівне право
жінки
та
чоловіки.
♦ Конвенція
ООН
про
права
дитини містить 54 статті. В них вказано 40
прав, які має дитина.

ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ
ДОПОМОГУ?
Звертайся :
- на Національну «гарячу» лінію із
попередження
домашнього
насильства, торгівлі людьми та
гендерної дискримінації – 0 800 500
335 (безкоштовно зі стаціонарних
телефонів) або 116 123 (безкоштовно
з мобільних телефонів)*
- до управління соціального захисту
населення та охорони здоров’я
Білгород-Дністровської районної
державної адміністрації - (04849)22422
-

( понеділок-четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця з 8.00 до 15.45);

-

до
Білгород-Дністровського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (04849)27470 ( понеділок-четвер
з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45);

* цілодобово та безкоштовно в межах
України

Чи знаєте Ви,
що таке гендерна
рівність?

