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Вебінар 
Запобігання та боротьба з проявами сексизму в місцевій 

політиці 

2 липня 2020 року; 15:00 – 17:00 

Google Chrome or Mozilla Firefox: https://live.kudoway.com/ad/220119940985 

Smartphones and tablets: через додаток KUDO та ID 220119940985 

КОНТЕКСТ 

Сексизм у визначенні Ради Європи – це «будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або 
написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або 
група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, 
у мережі або поза нею». Широко поширений в усіх у всіх галузях і спільнотах, сексизм 
глибоко вкорінений в історично нерівному співвідношенні сил між чоловіками та жінками, що 
призвело до дискримінації та перешкод для покращення положення жінок у суспільстві. 

В контексті своєї діяльності зі сприяння гендерній рівності, забезпеченню рівних прав і 
можливостей та захисту прав жінок, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи 
розробив рекомендацію щодо «Запобігання проявам сексизму проти жінок у політиці на 
місцевому та регіональному рівні». У доповнення до зазначеної резолюції підготовлено 
Посібник «Запобігання та боротьба із сексизмом на місцевому рівні в Україні», який буде 
представлено під час вебінару. Учасниками вебінару є представники органів місцевого 
самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Верховної 
Ради та Уряду України, а також представники громадського сектору та експерти. 

Посібник містить практичні рекомендації представникам як органів влади на місцевому та 
регіональному рівнях, так і їх національних асоціацій, а також  буде корисним для тих, хто 
може стати потенційною мішенню для проявів ознак сексизму (включаючи сексистську мову 
та сексуальне домагання) а також гендерно-зумовленої дискримінації, наприклад, жінок-
кандидатів та керівниць на місцевому рівні. 

Вебінар організовано в рамках проекту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в 
Україні», який виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи як 
частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Проект спрямований на 
покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення 
інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх 
національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в 
процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного 
та орієнтованого на громадян місцевого врядування.  

КОНТАКТИ 

Офіс Ради Європи в Україні 

 

Світлана ГРИЩЕНКО  

Керівник проекту 

 

Моб: +380 96 340 13 83  

E-mail: svitlana.gryshchenko@coe.int  

Секретаріат Конгресу Ради Європи 

(Франція) 

Марітé МОРАС 

Голова відділу 

Департамент співпраці та зовнішніх зв’язків  

Тел: +33 3 88 41 22 33 

E-mail: marite.moras@coe.int 
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ПРОГРАМА 

Модератор вебінару: Маріте Морас 

 

15:00 – 15:15 Відкриття та вступні промови 

Андреас КІФЕР, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних 

влад Ради Європи 

Катерина ЛЕВЧЕНКО, Урядова уповноважена з питань гендерної політики  

______________-, Народний депутат/депутатка, МФО "Рівні можливості» 
 
 ................................................................................................................................................................................................................  

 

15:20 – 15:50 Запобігання та боротьба із сексизмом на місцевому рівні в Україні: 

Посібник для жінок і чоловіків у місцевій політиці  

Єлена ДРЕНЬЯНІН, Тематична доповідачка з гендерної рівності, Конгрес 

місцевих та регіональних влад Ради Європи  

Габріель БАРДАЛЬ, експертка з питань гендерної рівності, спів-авторка 

посібника  

 

 ................................................................................................................................................................................................................  

 

15:50 – 16:50 Національний контекст: висловлення точки зору 

Світлана ЄВЧЕНКО, управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради 

Анатолій ФЕДОРЧУК, Бориспільський міський голова [до підтвердження] 

Анастасія ПОПСУЙ, депутатка Ірпінської міської ради 

Олександра ГОЛУБ, голова Ліги захисту прав жінок «Гармонія рівних» 

 

Обмін думками, питання та відповіді  

 

 ................................................................................................................................................................................................................  

 

16:50 – 17:00 Підведення підсумків  


