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1. Загальні відомості

Десять років минуло з моменту публікації Збірника інформаційно-методичних матері-
алів DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ та Міжнародного навчального та науково-дослідного інституту 
ООН щодо поліпшення становища жінок «Ґендерні питання у секторі безпеки», у тому 
числі Інформаційно-методичного посібника «Ґендерні питання у реформі поліції». За 
цей час відбулися значні зміни, чим викликана необхідність видання оновленого Посіб-
ника. При цьому, не надто змінився досвід багатьох людей по всьому світу, коли вони 
мають справу з поліцією, яка й досі недостатньо оснащена для реагування на їх різно-
манітні потреби. Занадто часто маргіналізовані групи людей, у зокрема жінки, діти, а 
також лесбійки, геї, бісексуали, транс-люди та інтерсексуали (спільнота ЛГБТІ) та особи, 
що належать до етнічних або релігійних меншин, не отримують належної допомоги, сти-
каються з тим, що їхніми інтересами та потребами нехтують, або навіть з жорстоким 
поводженням з боку служб поліції, які мали б їх захищати. Такий негативний досвід ще 
більше загострюється під впливом ґендерних стереотипів, які створюють стійкі уявлення 
про ролі та очікування від чоловіків та жінок. Подібні стереотипи, а також уявлення про 
те, що правоохоронна діяльність є суто чоловічим заняттям, призводять до того, що жінки 
недостатньо представлені в лавах поліції. Цей факт означає, що служби поліції не в змозі 
застосувати цінні навички, які б допомогли досягти забезпечення більш якісної та ґен-
дерно орієнтованої правоохоронної діяльності, а отже – безпечнішого суспільства для 
всіх і кожного. 

Досягти ґендерної рівності у поліції та з її допомогою неможливо просто збільшивши 
кількість жінок у її лавах. Такої мети можливо досягти, змінивши співвідношення сил, 
яке й призводить до збереження нерівності та ґендерно зумовленого насильства (ГЗН). 
Також, це означає захист прав людини для всіх, та уможливлення повноцінного внеску 
всіх категорій населення до суспільного життя. Інтегрування ґендерної перспективи очі-
кується від служб поліції в силу міжнародних та внутрішніх правових зобов’язань, але 
це також необхідно для досягнення більш ефективної правоохоронної діяльності, ство-
рення безпечнішого суспільства та зміцнення позицій верховенства права. 

В цьому новому Збірнику інформаційно-методичних матеріалів DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, ООН 
Жінки «Ґендерні питання у секторі безпеки» наведені основні висновки, зроблені про-
тягом останнього десятиліття в сфері просування ґендерної рівності в секторі безпеки 
та правосуддя. Цей Збірник публікується з метою розповсюдження відомостей про пози-
тивні напрацювання, які виникли нещодавно або тільки розробляються, а також аналізу 
досягнутих успіхів в забезпеченні більшої ґендерної рівності та подальшої діяльності з 
думкою про інтегрування ґендерної перспективи в інституціях сектору безпеки і право-
суддя. В цьому Посібнику викладені бачення та стратегії щодо нарощування зусиль для 
інтегрування ґендерної перспективи і сприяння досягненню ґендерної рівності у поліції. 

Фото: Мари Себастьян, 
родом з Гани, поліцейська 
офіцерка спільної операції 
Африканського союзу та ООН 
в Дарфурі, працює в школі 
в таборі для внутрішньо 
переміщених осіб, 2014 © UN



2 Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Ґендерні питання у секторі безпеки»

1.1 Зміни протягом останнього десятиліття

Стосовно ґендерних питань у поліції можна виділити цілу низку зрушень, що відбулися 
протягом останнього десятиліття. Численні стратегії та засади ґендерної політики, які 
були розроблені на рівні країн та інституцій, у яких спочатку акцент робився виключно 
на жінках, зазнали змін і тепер вони враховують, як концепція маскулінності (соціально 
набуті уявлення про мужність) зумовлює ґендерну нерівність. Багато прихильників ґен-
дерної рівності розмірковують над взаємозв’язком між ґендером та сексуальною орієн-
тацією, ґендерною ідентичністю та ґендерним самовираженням. Як такі, дискримінація і 
насильство по відношенню до осіб ЛГБТІ розглядаються як вираження тих самих тенден-
цій, що лежать в основі ґендерної нерівності. Сучасні дискусії про ґендер також у більшій 
мірі визнають інтерсекціональність – концепцію, що там, де ґендер входить у взаємодію з 
расовою приналежністю, етнічним походженням, класовою приналежністю, релігійними 
переконаннями та іншими чинниками, виникають множинні форми дискримінації, при 
цьому створюючи пласти нерівності, що структурують відносні положення людей сто-
совно одне одного.

У дебатах стосовно реформ інституцій, в тому числі, поліції, спостерігається відхід від 
використання передових практик та ідеальних інституційних форм в напрямку визнання 
потреби у поступових, реалістичних реформах. Така тенденція означала менше підходів, 
орієнтованих на результат, та більше взаємодії з процесами, побудованими на ініціативі 
на місцях, які спираються на досвід, що вже вдало працює. Спостерігається тенденція до 
більшого застосування проблемно-орієнтованих підходів у реформуванні поліції, аніж 
загалом зміцнення інституцій.1 Щодо ґендерних питань у діяльності поліції – це означає 
менше перейматися досягненням ідеалу та приділяти більше уваги досягненню реаліс-
тичних рішень, а також, спрямованість на способи роботи – на те, «як» робити в тій самій 
мірі, як і «що» робити. 

Більш того, з цим зміщенням акценту від ідеальних інституційних форм все більше визна-
ється, що в деяких умовах недержавні суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності 
можуть відігравати значну роль у забезпеченні безпеки.2 Хоча у цьому Посібнику увага 
акцентується переважно на державних правоохоронних органах, не можна ігнорувати 
важливість недержавної правоохоронної діяльності. 

Тлумачення понять «поліція» та «правоохоронна діяльність», які використовуються в 
даному Посібнику, наводиться у Блоці 1.

1.2 Аудиторія, на яку орієнтований цей інформаційно-
методичний посібник 

В службах поліції цей Посібник скоріше орієнтований на співробітників рівня формування 
політики, аніж оперативного рівня, та актуальний для кадрового складу керівної ланки 
поліції, підрозділів з ґендерних питань та тих, хто зацікавлений у покращенні дієвості 
роботи поліції шляхом інтегрування ґендерної перспективи. Хоча головною аудиторією 
цього Посібника є служби поліції, він також призначений для широкого кола читачів, у 
тому числі членів парламентів країн, співробітників урядових установ, відповідальних 
за правоохоронну діяльність, працівників громадських організацій, партнерів у сфері 
сприяння розвитку, міжнародних фахівців, що надають допомогу в розвитку поліції та 
дослідників, які працюють над питаннями підвищення ефективності роботи поліції та 
забезпечення ґендерної рівності. Реформа поліції не є роботою виключно служб поліції 
– радше це справа ширшого кола суб’єктів, які забезпечують роботу поліції та впливають 
на її діяльність та оперативне середовище. 



3Посібник 2: Ґендерні питання у поліції

У цьому Посібнику викладено цілий спектр варіантів для інтегрування ґендерної пер-
спективи та сприяння забезпеченню ґендерної рівності як власне у поліції, так і з її 
допомогою, з використанням досвіду багатьох країн. У Посібнику наведені рекомендації 
у вигляді прикладів та контрольних переліків, запозичених з позитивних напрацювань 

Блок 1: Поліція та правоохоронна діяльність 
«Поліція» означає правоохоронний орган або державний суб’єкт забезпечення без-
пеки, чиїм основним завданням є захист людей та майна шляхом надання державної 
допомоги, охорони правопорядку, контролю і запобігання злочинності та підтримки 
громадського порядку. Більш розгорнуте визначення, яке має на меті описати множинні 
функції, які виконує поліція, наводиться у роботі Голдстайна (1977 рік): 

1. запобігати поведінці та контролювати поведінку, загально визнану як таку, що являє 
собою загрозу життю та майну (тяжкий злочин)

2. допомагати особам, яким загрожує нанесення фізичної шкоди, наприклад жертвам 
кримінального нападу

3. захищати конституційні гарантії, як-от права на свободу слова та зібрання

4. сприяти пересуванню людей та транспортних засобів

5. надавати допомогу особам, які не можуть самі про себе піклуватися – у стані 
оп’яніння, наркозалежним, психічно хворим, людям з інвалідністю, особам похилого 
віку та молоді

6. вирішувати конфлікти як поміж особами, так і між групами осіб, або особами та їх 
урядом

7. визначати проблеми, які потенційно можуть мати серйозні наслідки для окремого 
громадянина, поліції або уряду

8. створювати та підтримувати відчуття безпеки у громаді.

У цьому Посібнику «поліція» є узагальнюючим словом, що означає всі служби, які є 
уповноваженими та/або контролюються державою, на які покладено відповідальність 
за охорону закону та громадського порядку, з метою чого їм державою надається право 
застосовувати силу та/або особливі повноваження. 

Багато з рекомендацій, наданих у цьому Посібнику, також можуть відноситися до 
gendarmerie (жандармерії), військових або воєнізованих формувань, наділених функці-
ями поліції серед громадянського населення (в деяких країнах вони можуть називатися 
guardia civil (цивільна охорона) або carabinieri (карабінери).

Поняття «правоохоронна діяльність» має набагато ширшу сферу охоплення, ніж дер-
жавні правоохоронні органи, оскільки воно включає всі види діяльності з підтримки 
громадського порядку та правил, за якими живе суспільство. Правоохоронна діяльність 
може здійснюватися цілою низкою суб’єктів: можливо, найчастіше – офіційними дер-
жавними правоохоронними органами, а також неофіційними та недержавними струк-
турами, такими як традиційні органи влади, приватні суб’єкти надання безпеки та групи 
на рівні спільнот. Таким чином, правоохоронна діяльність скоріше означає функцію 
надання захисту та безпеки, аніж уточнюючи форму, в якій вона виконується. 

Приватні охоронні компанії розглядаються у концептуальному документі «Ґендерні 
питання та регулювання діяльності приватного сектору безпеки».

Джерела: : DCAF (2015) “The police” [DCAF (2015) «Поліція»], Geneva: DCAF; H. Goldstein (1977) Policing a Free 
Society, Cambridge, MA: Ballinger [Серія довідкових документів щодо РСБ, Женева: DCAF; Х. Голдштайн (1977) 
Правоохоронна діяльність у вільному суспільстві, Кембрідж, MA: Балінгер, с. 23; T. Bierschenk (2016) “Police and 
state”, in B. Bradford, B. Jauregui, I. Loader and J. Steinberg (eds) The Sage Handbook of Global Policing, London: Sage, 
[T. Біршенк (2016) «Поліція та держава», в збірнику Б. Бредфорда, Б. Джарегві, І. Лоудер та Дж. Стайнберг (ред.) 
Довідник з питань світової правоохоронної діяльності, Лондон: Sage], с. 156.
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різних країн, актуальність таких матеріалів все ж може змінюватися залежно від часу 
та контексту і потребує адаптації. Тому в Посібнику також наведено умови, важливі для 
досягнення прогресу. 

Цей Інформаційно-методичний посібник актуальний для всіх країн світу. Інтегрування 
ґендерної перспективи має важливе значення для служб поліції всіх країн, незалежно 
від рівня їх розвитку. Ґендерна рівність і досі є важливою проблемою у всесвітньому 
масштабі, у тому числі для поліції – а в деяких випадках – особливо для служб поліції. 
Крім того, спостерігається криза довіри до поліції у багатьох країнах з нестабільною 
ситуацією – будь-то бідні країни, з середнім рівнем достатку чи багаті країни. З огляду 
на подвійний виклик, а саме забезпечення ґендерної рівності та покращення діяльності 
поліції, мета цього Посібника полягає у тому, щоб винайти рішення, які відповідають 
конкретним ситуаціям і спрямовані на вдосконалення роботи поліції та забезпечення 
ґендерної рівності у світовому масштабі, а також навчитися на прикладах різноманітного 
практичного досвіду для досягнення цієї мети. 

1.3 Структура Посібника
Посібник складається з шістьох частин, в яких викладено наступне:

 Ê у Розділі 2 – чому врахування ґендерної перспективи має важливе значення для 
роботи поліції

 Ê у Розділі 3 – якою є поліція, що сприяє забезпеченню ґендерної рівності та інтегрує 
ґендерну перспективу 

 Ê у Розділі 4 – яким чином поліція може сприяти досягненню ґендерної рівності та 
забезпечити врахування ґендерної проблематики 

 Ê у Розділі 5 – наведені конкретні практичні приклади, де робляться висновки з 
досвіду конкретних країн

 Ê у Розділі 6 – викладені пропозиції щодо оцінювання інтегрування ґендерної пер-
спективи поліцією

 Ê у Розділі 7 – наводиться перелік інших корисних джерел.

В інших посібниках та концептуальних документах цього Інформаційно-методичного 
збірника увага приділяється іншим питанням, структурам та темам стосовно сектору без-
пеки і правосуддя (див. стор. i). Збірник інформаційно-методичних матеріалів має засто-
совуватися як єдиний комплекс, при цьому читачам слід користуватися різними Інфор-
маційно-методичними посібниками та Концептуальними документами в рамках цього 
комплексу для отримання більш докладної інформації щодо аспектів, які їх цікавлять.

1.4 Якою є поліція, що сприяє забезпеченню ґендерної 
рівності

Поліція відповідає за забезпечення ставлення з повагою до всіх людей та розгляду зло-
чинів проти них з усією серйозністю, незалежно від їх ґендерної приналежності. Цей 
фактор може грати важливу роль у справедливому судочинстві, також сприяючи авто-
ритету системи правосуддя та підвищенню довіри, впевненості та взаємодії з боку гро-
мадськості. Дотримання конфіденційності при розгляді злочинів на ґрунті ГЗН, зокрема, 
сприяє побудові суспільства, в якому дискримінація та ГЗН є недопустимими, а досяг-
нення рівності — можливим.*

Діяльність поліції, що сприяє досягненню ґендерної рівності, орієнтована на громадян, 
слугує потребам та інтересам усіх людей, у якій приділяється увага тим групам, які у 

* Для цілей цього Збірника 
фраза «ґендерно зумовлене 
насильство» (ГЗН) викорис-
товується для позначення 
всіх видів згубних дій щодо 
певної особи внаслідок 
зумовлених нормами при-
пущень щодо ґендерної 
приналежності цієї особи. 
ГЗН – це узагальнюючий 
термін для всіх видів згубних 
дій, що вчиняються проти 
волі певної особи, внаслідок 
приписаних соціумом (ґен-
дерних) відмінностей чоло-
віків та жінок. Природа та 
масштаби конкретних форм 
ГЗН варіюються в залеж-
ності від культури, країни 
та регіону. Серед прикладів 
ГЗН: сексуальне насильство, 
в тому числі сексуальна 
експлуатація/зловживання 
та торгівля людьми з метою 
сексуальної експлуатації; 
домашнє насильство; при-
мусові/ранні шлюби; згубні 
традиційні практики, такі як 
операції на жіночих статевих 
органах, що призводять до 
каліцтва; вбивства заради 
честі; спадкування вдів; та 
насильство на ґрунті гомофо-
бії і трансфобії.

Див. ООН Жінки, “Gender 
equality glossary” [Словник 
термінів щодо ґендерної 
рівності], www.trainingcentre.
unwomen.org/mod/glossary/
view.php?id=36 (станом 
на 6 вересня 2019 року); 
UN High Commissioner 
for Human Rights (2011), 
“Discriminatory laws and 
practices and acts of violence 
against individuals based on 
their sexual orientation and 
gender identity” [Верховний 
Комісар ООН з прав людини 
(2011 рік), «Дискримінаційні 
закони і практика та акти 
насильства по відношенню 
до осіб внаслідок їхньої 
сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності»], UN 
Doc. A/HRC/19/41, 17 листо-
пада, пункт 20.
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суспільстві зазнають традиційно упередженого ставлення: це, зокрема, жінки, дівчата та 
особи ЛГБТІ. Така діяльність повинна здійснюватися репрезентативною та авторитетною 
службою поліції, у якій існує культура різноманіття, рівності та інклюзивності. За 
діяльністю поліції повинен здійснюватися суворий внутрішній контроль та незалежний 
нагляд з метою забезпечення високих професійних стандартів та професіоналізму.

1.5 Як побудувати поліцію, що сприяє забезпеченню ґендерної 
рівності

Щоб побудувати поліцію, що сприяє досягненню ґендерної рівності, в різних країнах 
необхідно працювати у різних напрямках. З огляду на вищесказане, можна виділити три 
підходи, що спираються на значний об’єм досвіду, на якому варто повчитися.

За рахунок створення більш авторитетної та репрезентативної служби

Більш репрезентативна служба поліції ефективніше використовує широкий спектр 
навичок та якостей, що загалом підвищує якість роботи поліції. Це своєю чергою сприяє 
покращенню спілкування, побудові довіри та протидії поліції злочинам, що стосуються 
маргіналізованих ґендерних груп. 

Покращення репрезентативності потребує ґендерного аналізу кадрового складу поліції, 
а також розуміння того, як правоохоронна діяльність розглядається та сприймається 
представниками різних ґендерних груп в тому сенсі, що зумовлює моделі набору кадрів, 
утримання та просування по службі. Можливо, знадобляться певні заходи щодо набору, 
утримання та просування по службі більшої кількості жінок, осіб ЛГБТІ та/або чоловіків та 
жінок з груп меншин, в тому числі, шляхом введення квот, проведення цільових кампаній 
та створення інфраструктури з урахуванням ґендерної проблематики. Шляхом залучення 
поліцейських об’єднань можна отримати зв’язки, наставництво та колегіальну підтримку 
співробітникам поліції, які є представниками маргіналізованих ґендерних груп. В більш 
широкому сенсі, необхідно привести інституційну культуру поліції у відповідність шляхом 
побудови більш різноманітного ґендерного складу, в тому числі, забезпечуючи участь 
представників різних груп в процеси прийняття рішень в рамках організації. 

За рахунок більш ефективного реагування на ґендерно диференційовані 
потреби щодо безпеки

Підвищення якості роботи поліції та забезпечення ґендерної рівності можна досягти 
шляхом ефективнішого реагування на різноманітні потреби та досвід в сфері безпеки 
чоловіків, жінок, дівчат та хлопців, в тому числі осіб ЛГБТІ. Такі дії сприятимуть ство-
ренню безпечнішої громади, надаючи можливість всім членам суспільства робити свій 
внесок, що зі свого боку усуває основну перешкоду до досягнення рівності. Існує ціла 
низка можливостей щодо того, як забезпечити врахування ґендерної проблематики в 
діяльності поліції, включаючи системи та процедури, що передбачують ґендерний ана-
ліз в роботі поліції, а також директивні настанови та порядок роботи стосовно злочинів 
на ґрунті ГЗН. 

Підрозділи або координатори з ґендерних питань в структурі поліції можуть сприяти 
залученню спеціалістів та досвіду з ґендерних питань у правоохоронній діяльності. Під-
готовка – наприклад, з питань маскулінності, ґендерної проблематики, прав людини та 
протидії ГЗН – може підвищити рівень навичок та знань співробітників поліції. Право-
охоронна діяльність у громадах може надати напрямок поліції щодо того, яким чином 
зосередити увагу на громадянах та запобіганні злочинів. Інші стратегії покращення 
реагування поліції на ґендерно диференційовані потреби щодо безпеки передбачають 



6 Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Ґендерні питання у секторі безпеки»

використання спеціально створених відділків та підрозділів для жінок та мереж кон-
тактів для осіб ЛГБТІ. Внутрішній контроль та механізми незалежного нагляду мають 
відігравати вирішальну роль у розробці та забезпеченні виконання надійних стандар-
тів сумлінності, що захищають права всіх і кожного. І нарешті, робота з недержавними 
суб’єктами здійснення правоохоронної діяльності може забезпечити підтримку у покра-
щенні реагування на ґендерні проблеми та створити зв’язки між державними та недер-
жавними суб’єктами здійснення правоохоронної діяльності. Однак, всі ці заходи мають 
значні обмеження.

За рахунок змінення ґендерних очікувань та упереджень у суспільстві
Служби поліції є відображенням суспільства, складовою якого вони є, а отже, зміни у 
поліції частково залежать від змін у суспільстві. Поліція може надавати підтримку або бути 
рушійною силою інформаційно-просвітницьких кампаній у суспільстві, які розвінчують 
ґендерні упередження та стереотипи, акцентують рольові моделі та стимулюють діалог. 
Робота з ґендерних питань, як правило, зосереджена на жінках та дівчатах, проте 
необхідно також працювати з чоловіками і хлопцями. Служби поліції можуть відігравати 
роль у розвінчанні негативних стереотипів, що лежать в основі чинників нерівності, адже 
вони є головним фактором ґендерної дискримінації.
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Примітки

1. Див. M. С. Гріндл (2007) «Перегляд “достатньо” якісного управління», Огляд політики в області розвитку, 25(5), 
стор. 533–574; Відділ стабілізації (2014) «Правоохоронна діяльність в контексті: принципи та настанови в 
допомогу сприяння роботі поліції на міжнародному рівні», Лондон: Міністерство іноземних справ та справ 
Співдружності, Міністерство Оборони та Департамент з питань міжнародного розвитку; T. Келсалл (2011) 
«Прийняти культуру та традиції у розвитку Африки?», Огляд політики в області розвитку, 29(1), стор. 223–251; 
С. Ансворт (2010) «Бачення управління догори ногами», Брайтон: Інститут дослідження питань розвитку; M. 
Ендрюс, Л. Прітчет та M. Вулкок (2012) «Уникнення пасток дієздатності шляхом проблемно-орієнтованої 
ітеративної адаптації (ПОІА)», Робочий документ 299, Вашингтон, округ Колумбія: Центр глобального 
розвитку.

2. П. Албрект та Х. M. Kайєд (ред.) (2015) Правоохоронна діяльність та політика віддання наказів, Абінгдон: 
Рутледж; П. Джексон та С. Бакранія (2018) «Чи є майбутнє РСБ нелінійним?», Журнал з питань регулювання 
та державного будівництва, 12(1), pp.11–30.





2. Чому ґендерна рівність та інтегрування 
ґендерної перспективи має значення у 
діяльності поліції?

Досягнення ґендерної рівності є не тільки міжнародно-правовим зобов’язанням, це 
також необхідно для досягнення цілей національного розвитку. У діяльності служб полі-
ції забезпечення урахування ґендерної проблематики є фундаментальним чинником 
захисту прав у робочому середовищі, а також підвищення ефективності правоохорон-
ної діяльності, побудови безпечнішого суспільства та зміцнення позицій верховенства 
права, оскільки досягнення ґендерної рівності врешті решт забезпечує запобігання 
насильству, захист прав усіх людей та можливість всім людям робити змістовний внесок 
у громадське життя.

2.1 Суспільство, у якому панує ґендерна рівність, є безпечнішим 
суспільством, яке поважає верховенство права

Досвід людей щодо безпеки нерозривно пов’язаний з ґендером як соціальним конструк-
том. Найбільш наочним підтвердженням зв’язків між ґендером та безпекою є пошире-
ність ГЗН, зокрема сексуального насильства, домашнього насильства, торгівлі людьми, 
примусових/ранніх шлюбів та згубних традиційних практик, таких як операції на жіночих 
статевих органах, що призводять до каліцтва, та вбивств заради честі. За оцінками, 35% 
жінок у всьому світі зазнають ГЗН протягом життя.1 Чоловіки та хлопці також потерпають 
від деяких з цих форм ГЗН. Більш того, інші форми насильства, яких зазнають чоловіки 
та хлопці, все більше розглядаються як такі, що відносяться до соціально-приписаних 
ґендерних відмінностей.* Насильство щодо осіб ЛГБТІ та інших осіб відмінної сексуаль-
ної орієнтації, ґендерної ідентичності та самовираження також становлять форму ГЗН в 
тому сенсі, що це насильство стосовно людей, які сприймаються як ті, що кидають виклик 
пануючим гетеронормативним ґендерним нормам (Див. визначення основних термінів 
ґендерної тематики у Блоках 2 та 3 та Інформаційно-методичний посібник №1 «Управ-
ління сектором безпеки, реформа сектору безпеки та ґендерні питання», в якому більш 
детально розглядаються ці концепції.)

ГЗН коріниться у нерівності владних повноважень та можливостей, які часто є настільки 
загально прийнятними у суспільстві, що вони стали непомітними. Такі форми нерівно-
сті уможливлюють використання систематичної дискримінації та насильства як способів 
контролю над жінками, дівчатами, чоловіками та хлопцями, в тому числі особами ЛГБТІ, 
які становлять загрозу пануючим уявленням про те, як належить діяти чоловікам та жін-
кам. Отже, поклавши край ґендерній нерівності, можна зробити безпечнішим життя всіх 
людей, незалежно від їх ґендерної приналежності. 

* Для отримання деталь-
них рекомендацій з цього 
питання див. DCAF (2014) 
“Preventing and Responding 
to Sexual and Domestic 
Violence Against Men: A 
Guidance Note for Security 
Sector Institutions”, Geneva: 
DCAF [Запобігання та проти-
дія сексуальному та домаш-
ньому насильству щодо 
чоловіків: Інструкція для 
інституцій сектору безпеки», 
Женева: DCAF (2014)].

Фото: ООН Жінки зібрали 
чоловіків та жінок в таборі 
для біженців За’атарі, щоб 
відзначити початок кампанії 
16 Днів проти гендерно-
зумовленого насильства, 2018 
© UN Women/Lauren Rooney
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Так само, забезпечення рівного доступу до захисту, безпеки і правосуддя для всіх і кож-
ного є ключовою складовою верховенства права. Отже, сприяння ґендерній рівності 

Блок 2: Ґендерна термінологія 
Поняття «Ґендер» означає ролі, поведінку, діяльність, ознаки та норми, які певне сус-
пільство у певний час вважає прийнятними для чоловіків та жінок. Ці ознаки, можли-
вості та відносини формуються в суспільстві та засвоюються через процеси соціаліза-
ції. Вони залежать від загальних умов і часу та можуть змінюватися. Ґендер визначає, 
що очікується від жінки або чоловіка у певному контексті, дозволяється їй/йому або 
ціниться у ній/ньому. У більшості суспільств існують відмінності та нерівність між жін-
ками та чоловіками щодо покладених на них обов’язків, видів діяльності, доступу до 
ресурсів та контролю над ними, а також можливостей щодо прийняття рішень.

Ґендерна рівність — це основоположне право людини, а також мета, досягнення якої 
прагнуть уряди країн та міжнародні організації. Ґендерна рівність означає, що «права, 
обов’язки та можливості людей не залежать від того, чи народились вони чоловіком 
або жінкою» (UN OSAGI, 2001). В контексті сектору безпеки це означає, що жінки та 
чоловіки мають рівні можливості для участі у забезпеченні функціонування системи 
безпеки, управлінні та нагляді за нею, і що однаково задовольняються потреби в без-
пеці жінок, чоловіків, дівчат та хлопців. Застосування позитивних дій (також назива-
ються «позитивні заходи») є одним із способів реального запровадження ґендерної 
рівності. Такі дії означають вжиття активних заходів з метою просування рівності та 
культурно-етнічного різноманіття. Приклади позитивних дій з метою більш рівного 
представництва жінок включають: кампанії з набору персоналу, орієнтовані на жінок; 
цільові показники участі жінок; програми з наставництва, підготовки та просування 
по службі з урахуванням статі. Деякі інституції ідуть ще далі, застосовуючи так звану 
«позитивну дискримінацію», наприклад, встановлюючи квоти для жінок.

Ґендерна перспектива — це спосіб з’ясувати або проаналізувати вплив ґендеру на мож-
ливості, соціальні ролі та взаємодію людей. Цей спосіб з’ясування впливу ґендерних 
аспектів дозволяє провести ґендерний аналіз, а згодом впровадити ґендерну перспек-
тиву до будь-якої пропонованої програми, політики або організації (ООН Жінки, 2019).

Sources: UN OSAGI (2001) “Important concepts underlying gender mainstreaming”, New York: United Nations 
[ВПСЖ ООН (2001), «Важливі поняття, які лежать в основі інтегрування ґендерної перспективи», Нью Йорк: 
Організація Об’єднаних Націй]; ООН Жінки (2019) “Gender equality glossary” [Словник термінів щодо ґендерної 
рівності], https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36 (дата звернення – 6 вересня 2019 р.).

Блок 3: Відмінні форми сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності й 
самовираження 
В Інформаційно-методичному посібнику №1 «Управління сектором безпеки, реформа 
сектору безпеки та ґендерні питання» докладно пояснюється, що таке відмінні форми 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності й самовираження. Цей вислів означає 
визначення осіб, які ідентифікують себе як ЛГБТІ, а також осіб, чия сексуальна орієнта-
ція не є насамперед (або є не тільки) гетеросексуальною та чия ґендерна ідентичність 
не обов’язково вписується в рамки бінарної системи «чоловік/жінка», в тому числі, 
небінарні форми ґендерної самоідентифікації незахідного походження. 

Хоча у цьому Посібнику часто використовуються терміни «чоловік» та «жінка», важливо 
пам’ятати, що деякі люди не ідентифікують себе як суто чоловік або жінка. Дискри-
мінація та насильство стосовно людей відмінної сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності й самовираження тісно пов’язані з ґендерними ролями.
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також допомагає країнам зміцнити позиції верховенства права як важливої засади миру 
та розвитку. Службам поліції як вартовим правопорядку відводиться надзвичайно важ-
лива роль у цьому процесі.

2.2 Інтегрування ґендерної перспективи підвищує 
ефективність правоохоронної діяльності

Інтегрування ґендерної перспективи у роботу поліції сприяє більш ефективному ство-
ренню безпечного середовища та наданню доступу до правосуддя для всіх і кожного. 
Чоловіки, жінки, хлопці та дівчата стикаються з відмінними проблемами стосовно без-
пеки, оскільки щодо них скоюються різні злочини, у різних місцях, вони вчиняються 
різними правопорушниками. У Таблиці 1 наведено ґендерно-диференційовані форми 
насильства, хоча, звичайно, в деяких випадках вони частково накладаються, коли люди, 
включені в різні категорії, можуть стати жертвою подібних злочинів. Ґендерна прина-
лежність не є єдиним чинником, що визначає відсутність безпеки; слід також приймати 
до уваги інтерсекціональність, що визначає, як інші чинники – сексуальна орієнтація, 
ґендерна ідентичність та самовираження, етнічне походження, релігія, класова прина-
лежність, вік та фізичні і розумові здібності – формують людські переживання і досвід. 
Таким чином, особа, що належить до групи меншин, походить з нижчого класу або має 
інвалідність інакше буде сприймати поняття безпеки та мати інший досвід щодо без-
пеки, аніж особа тієї ж ґендерної приналежності, але з іншими характеристиками.* Вра-
хування ґендерної проблематики дозволяє виявити різні потреби в безпеці для різних 
груп у громаді, а також забезпечує розробку більш актуальних та дієвих стратегій право-
охоронної діяльності.

Таблиця 1: Диференційований за ґендерною ознакою досвід пережитих злочинів

Найпоширеніші пережиті злочини Місце вчинення 
злочину

Кривдник(и)

Чоловіки Насильницький напад; пограбування; 
вбивство; насильство з боку криміналь-
них груп; вуличне насильство; зґвалту-
вання у місцях позбавлення волі; сексу-
альне насильство в умовах конфлікту

Заклади з колектив-
ним проживанням; 
громадські місця; 
місця позбавлення 
волі

Зазвичай невідомі 
потерпілим; най-
частіше чоловік

Жінки Утиски; грубі докучання (домагання 
жінок); простий напад; домашнє 
насильство; переслідування; сексу-
альне насильство (до якого відносяться 
такі діяння: зґвалтування, примусова 
вагітність або аборт, примусова стерилі-
зація, сексуальна експлуатація, торгівля 
людьми з метою сексуальної експлуатації 
та сексуальне насильство, пов’язане з 
конфліктом); згубні традиційні практики 
(наприклад, насильство, пов’язане з при-
даним, злочини в ім’я честі, ранній або 
примусовий шлюб та операції на жіночих 
статевих органах, що призводять до калі-
цтва); розповсюдження порнографічних 
матеріалів особи з метою помсти

Приватні домівки; 
громадські місця

Зазвичай відомі 
потерпілим; часто 
інтимний партнер; 
найчастіше чоловік

Особи 
ЛГБТІ 

Гомофобні злочини на ґрунті ненависті; 
словесні образи; насильницький напад; 
психологічне насильство

Громадські місця Зазвичай невідомі 
потерпілим; 
найчастіше чоловік

* Див. Інформаційно-мето-
дичний посібник № 1, 
«Управління сектором без-
пеки, реформа сектору без-
пеки та ґендерні питання», 
де більш детально розгляда-
ється поняття «інтерсекціо-
нальність».
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Найпоширеніші пережиті злочини Місце вчинення 
злочину

Кривдник(и)

Дівчата Грубі докучання; домашнє насильство 
(жорстоке ставлення до дітей); сексуаль-
ний напад та зґвалтування; викрадення; 
торгівля людьми; сексуальна експлуата-
ція; інцест; згубні традиційні практики 
(наприклад, операції на жіночих статевих 
органах, що призводять до каліцтва, 
ранній шлюб, злочини в ім’я честі та 
дітовбивство); торгівля людьми; фото-
графування під спідницею без дозволу; 
розбещення в інтернеті, розповсюдження 
порнографічних матеріалів особи з 
метою помсти.

Приватні домівки; 
громадські місця

Зазвичай відомі 
потерпілим; часто 
член або друг сім’ї; 
найчастіше чоловік

Хлопці Домашнє насильство (жорстоке став-
лення до дітей); сексуальний напад та 
згвалтування; викрадення; насильство 
кримінальних груп; торгівля людьми; 
розбещення в інтернеті

Приватні домівки Зазвичай відомі 
потерпілим; часто 
член або друг сім’ї; 
найчастіше чоловік

Джерела: T. Denham (2008) “Police Reform and Gender” [T. Денхем (2008) «Реформа поліції та ґендерні 
питання» в Збірнику інформаційно-методичних матеріалів під ред. M. Бастік та K. Валасек: Ґендерні 
питання та реформи сектору безпеки, Женева: DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, UN-INSTRAW]; Australian Bureau of 
Statistics (2012) “Personal safety survey, Australia, 2012”, Canberra, CT: Australian Bureau of Statistics [Австра-
лійське бюро статистики (2012) «Огляд з питань особистої безпеки», Австралія, 2012”, Канбера, CT: 
Австралійстьке бюро статистики]; R. Vaillancourt (2010) “Gender differences in police-reported violent crime 
in Canada, 2008”, Canadian Centre for Justice Statistics Profile Series, Ottawa, ON: Statistics Canada [Р. Валанкур 
(2010) «Ґендерні відмінності у зареєстрованих поліцією насилиницьких злочинах в Канаді, 2008 р.», Канад-
ський центр правосуддя – серія статичтичних оглядів, Оттава, Онт.: Статистичне управління Канади]; 
M. Morash (2006) Understanding Gender, Crime and Justice, London: Sage; S. Mallicoat (2018) Women, Gender and 
Crime, Los Angeles, CA: Sage [M. Мораш (2006) Розуміння ґендеру, злочину і правосуддя, Лондон: Видавни-
цтво Сейдж; С. Мелікоут (2018) Жінки, ґендер і злочин, Лос-Анжелес, Каліфорнія: Видавництво Sage].

Роблячи життя людей безпечнішим, задовольняючи їхні особливі потреби в безпеці, 
можна сприяти досягненню ґендерної рівності. Існує більша ймовірність, що жінки і 
дівчата, які піддаються насильству або яким загрожує насильство, полишать навчання 
у школі і будуть менш економічно незалежними та більш соціально ізольованими.2 
Негативні наслідки злочинів на ґрунті ненависті стосовно осіб ЛГБТІ не тільки наносять 
потерпілим психологічну травму, але й призводять до більш загального ефекту відчуття 
ізоляції широкою ЛГБТІ спільнотою.3 І навпаки, коли люди почуваються в безпеці, вони 
в змозі використовувати свої навички та здібності, беручи участь у житті суспільства та 
роблячи свій вклад у його розвиток. 

2.3 Поліція, збудована на засадах репрезентативності та 
культурно-етнічного різноманіття, є доступнішою та 
ефективнішою 

Поліція, яка складається з представників різних верств суспільства, якому вона покликана 
служити, в тому числі з точки зору ґендерного складу, є більш доступною та користується 
більшою довірою суспільства. Повідомлення про злочини громадянами та співпраця 
громад з поліцією ймовірніше за все зростуть, якщо як чоловіки, так і жінки почувати-
муться комфортно, вступаючи у взаємодію з поліцією – наприклад, коли жінка, що стала 
жертвою сексуального насильства може повідомити про це жінку-співробітницю поліції. 
Поліція з різноманітним складом має глибше розуміння потреб громади, і тому може 
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побудувати міцніші зв’язки з нею. Така ситуація сприяє забезпеченню більш ефективної 
правоохоронної діяльності.

Поліція з різноманітним складом, в тому числі, з ґендерної точки зору, може отримати 
перевагу, скориставшись більш широким спектром ідей, навичок та досвіду. Наявні 
дані свідчать про те, що жінки-співробітниці поліції, як правило, мають особливі якості. 
Наприклад, в певних обставинах робота жінок-поліціянток асоціюється з меншим вико-
ристанням сили та меншою кількістю скарг від громадян у порівнянні з чоловіками.4 
Керівники поліції у Південній Африці та Сполучених Штатах повідомляють, що співро-
бітники-жінки часто мають кращі навички спілкування та сприймаються скаржниками 
як більш співчутливі (хоча важливо не проектувати на жінок узагальнюючі стереотипи, 
припускаючи, що всі вони володіють однаковими навичками).5 Більша представленість 
жінок є також практично необхідною для правоохоронної діяльності, оскільки поліці-
янтки мають більше шансів для успішної перевірки підозрюваних-жінок, проведення 
бесід з жінками-потерпілими від злочинів і проведення обшуків жінок. При цьому, жінки 
складають тільки невеличку частку працівників поліції у всьому світі (див. Таблицю 2).

Таблиця 2: Доля жінок у складі поліції у 30 країнах

Місце Країна % жінок

1 Латвія 37,40

2 Литва 36,12

3 Гайана 29,04

4 Об’єднане Королівство 28,61

5 Тринідад і Тобаго 24,77

6 Сербія 23,22

7 Бельгія 21,75

8 Мальта 19,29

9 Франція 19,03

10 Сингапур 18,08

11 Хорватія 17,62

12 Словакія 16,98

13 Барбадос 16,44

14 Фінляндія 16,29

15 Чехія 15,73

16 Польща 15,40

17 Чилі 15,12

18 Данія 14,43

19 Мексика 13,56

20 Словенія 13,30
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Місце Країна % жінок

21 Сальвадор 12,78

22 Гондурас 10,34

23 Албанія 9,60

24 Чорногорія 9,34

25 Парагвай 7,97

26 Португалія 7,47

27 Боснія і Герцеговина 7,31

28 Італія 7,13

29 Казахстан 6,86

30 Алжир 6,35

Джерело: M. Натараджан та Е. Оливейра (2019) «Жінки та міжнародне кримінальне право» в зб. під 
ред. Натараджан «Міжнародний та транснаціональний злочин і правосуддя», Нью-Йорк: видавництво 
Кембріджського університету.

Аналогічним чином, співробітники поліції, які не приховують своєї приналежності до 
ЛГБТІ, можуть допомогти поліції у підтримці зв’язків з ЛГБТІ спільнотою та боротьбі з 
насильством на ґрунті гомофобії.6 Хоча повні дані щодо представництва осіб ЛГБТІ у 
поліції відсутні (частково, через побоювання дискримінації, якщо особа відкрито заявить 
про свою орієнтацію або ґендерну ідентичність), вважається, що воно є низьким.7

З часом більш різноманітна у ґендерному відношенні поліція може сприяти трансформа-
ції організаційної культури у службі поліції та зробити її більш ефективною у реагуванні 
на потреби стосовно безпеки всіх громадян. Вона також може працювати у напрямку 
досягнення ґендерної рівності у більш широкому сенсі: прийом на роботу більшої кіль-
кості жінок може сприяти розширенню їх економічних можливостей та слугувати при-
кладом для інших жінок та дівчат. 

Отже, важливо прагнути досягнення ґендерної рівності у самій поліції (роблячи поліцію 
репрезентативною), а також ця робота може бути продовжена далі шляхом правоохо-
ронної діяльності, що надасть можливості для ґендерної різноманіття кадрового складу 
та підвищить рівень захисту та безпеки всіх громадяни.

2.4 Ґендерна рівність є міжнародним правовим зобов’язанням 
та забезпечує розвиток 

Всі країни ратифікували міжнародні договори та правові документи, які містять зобов’язання 
щодо ґендерної рівності, у тому числі у секторі безпеки (див. приклади, наведені у Блоці 4).

Більше того, держави взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання прав людини 
для всіх громадян, у тому числі осіб ЛГБТІ. Рада ООН з Прав людини підкреслила це у 
своїх резолюціях «Захист від насильства та дискримінації на ґрунті сексуальної орієн-
тації та ґендерної ідентичності» та «Права людини, сексуальна орієнтація та ґендерна 
ідентичність». Врахування ґендерної проблематики у діяльності поліції має надзвичайно 
важливе значення для досягнення прогресу країнами у їх зобов’язаннях. 

* Більше інформації про 
Порядок денний «Жінки, мир, 
безпека» див. у Концепту-
альному документі «Застосу-
вання принципів управління 
сектором безпеки для 
реалізації Порядку денного 
«Жінки, мир, безпека».
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Крім того, у Порядку денному «Жінки, мир, безпека», що складається з дев’яти резо-
люцій Ради Безпеки ООН, ще раз підтверджується важлива роль жінок у підтриманні 
миру й безпеки та наголошується важливість розширення їх ролі з метою забезпечення 
рівноправної та всебічної участі у зусиллях зі створення безпеки та розбудови миру.* 
Низка резолюцій Ради Безпеки ООН з використання контингентів поліції у міжнародних 
миротворчих операціях також передбачають необхідність інтегрування ґендерної пер-
спективи, закликають залучати більше жінок у поліцію та визнають нагальність забез-
печення ґендерно диференційованих потреб щодо безпеки, з особливим акцентом на 
сексуальному насильстві в умовах конфлікту.

Блок 4: Міжнародні документи, що стосуються сприяння ґендерній рівності у 
поліції

 � Загальна декларація прав людини (1948): стосується можливості кожної особи 
користуватися правами і свободами «без будь-якої відмінності за ознакою расової 
приналежності, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 
національного або соціального походження, майнового стану, статусу за народжен-
ням тощо» (Стаття 2). У Статті 7 зазначається: «Всі люди рівні перед законом і мають 
право на рівний захист закону, без будь-якої відмінності».

 � У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966) констатується: 
«Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на 
рівний захист закону. В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути 
заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний 
захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, 
мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, 
майновий стан, народження чи інші обставини». (Стаття 26).

 � Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979): всі люди, неза-
лежно від статі, мають рівне право на захист закону без будь-якої дискримінації.

 � Пекінська декларація та платформа дій (1995): амбітний Порядок денний із забез-
печення ґендерної рівності фокусується на 12 напрямках досягнення змін, у тому 
числі припинення насильства щодо жінок і дівчат.

 � Кодекс поведінки співробітників правоохоронних органів, Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 34/169 (1979) та Керівні принципи ООН з ефективного виконання 
Кодексу поведінки співробітників правоохоронних органів: всі люди мають право 
на свободу, особисту безпеку та свободу вираження. Правоохоронні органи повинні 
представляти всю спільноту у її розмаїтті, реагувати на її потреби та бути підзвіт-
ними громаді як єдиному цілому. Правоохоронні органи повинні підтримувати 
міжнародні стандарти з прав людини, а їхні дії мають бути відкритими для громад-
ського контролю. 

 � Декларація ООН основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання 
владою (1985): ставитися до всіх жертв злочину зі співчуттям і повагою та захищати 
їх від переслідувань і подальшого насильства. Проводити розслідування таким 
чином, що не принижує надалі тих, хто зазнав насильства та забезпечувати надання 
спеціалізованої допомоги жінкам, у тому числі інформуючи їх про служби підтримки.

Більш детальний огляд міжнародного та регіонального законодавства та правових 
документів стосовно ґендерної рівності міститься у Інформаційно-методичному посіб-
нику №4 «Ґендерні питання у секторі правосуддя». Огляд міжнародних та регіональних 
правових документів опубліковано в інтернеті в рамках цього Збірника інформаційно-
методичних матеріалів.
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Світові зобов’язання з ґендерної рівності також ще раз підтверджені та включені як один 
з головних напрямків в Цілі сталого розвитку (ЦСР). Дві з ЦСР, які особливо актуальні для 
ґендерних питань у правоохоронній діяльності, наведені у Таблиці 3. ЦСР надають плат-
форму для національного розвитку, а розробка національних планів повинна сприяти 
досягненню таких цілей. Сприяння досягненню ґендерної рівності, таким чином, є необ-
хідним для забезпечення процесів національного розвитку в рамках ЦСР. A врахування 
ґендерної проблематики може допомогти поліції відіграти свою роль у цьому процесі.*

Таблиця 3: Цілі та завдання сталого розвитку, актуальні для впровадження ґендерних 
питань у роботі поліції

Цілі Завдання

Ціль 5: 
Забезпечення 
ґендерної рівності, 
розширення прав і 
можливостей усіх 
жінок та дівчат

5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок і 
дівчаток

5.2 Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчаток у публічній 
і приватній сферах, включаючи торгівлю людьми, сексуальну та інші форми 
експлуатації

5.5 Забезпечити всебічну і реальну участь жінок і рівні для них можливості 
для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному 
та суспільному житті

5.C Приймати й удосконалювати раціональні стратегії та обов’язкові для 
дотримання закони з метою заохочення ґендерної рівності та розширення 
прав і можливостей усіх жінок і дівчаток на всіх рівнях

Ціль 16: Сприяння 
побудові миро-
любного й відкри-
того суспільства в 
інтересах сталого 
розвитку, забез-
печення доступу 
до правосуддя для 
всіх і створення 
ефективних, під-
звітних та засно-
ваних на широкій 
участі інституцій на 
всіх рівнях

16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити 
показники смертності від цього явища в усьому світі

16.2 Покласти край зловживанням, експлуатації, торгівлі людьми й усім 
формам насильства і тортур щодо дітей

16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях 
і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя

16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях

16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними 
органами на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства

16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні 
свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод

16.B Заохочувати й упроваджувати в життя недискримінаційні закони та 
політику в інтересах сталого розвитку

* Більше інформації щодо 
зв’язку між ґендерною рів-
ністю, безпекою та ЦСР, див. 
Концептуальний документ 
«Порядок денний у сфері 
сталого розвитку до 2030 
року, сектор безпеки та 
ґендерна рівність».



17Посібник 2: Ґендерні питання у поліції

Примітки

1. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine and South African Medical Research Council (2013) “Global and regional estimates of violence 
against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, 
Geneva: World Health Organization [Всесвітня організація охорони здоров’я, Департамент репродуктивного 
здоров’я та досліджень Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та Південноафриканської 
ради медичних досліджень (2013) «Глобальні та регіональні оцінки показників насильства щодо жінок: 
поширеність та наслідки сексуального насильства з боку інтимного партнера та осіб, які не є партнерами 
жертви», Женева: Всесвітня організація охорони здоров’я], стор. 2.

2. UN Women (2013) “The costs of violence: Understanding the costs of violence against women and girls and 
its lessons learned from Asia and the Pacific”, New York: UN Women [ООН Жінки (2013) «Ціна насильства: 
розуміння ціни насильства щодо жінок і дівчат та висновки, зроблені в Азіатському та Тихоокеанському 
регіонах», Нью-Йорк: ООН Жінки]. 

3. J. G. Bell and B. Perry (2014) “Outside looking in: The community impacts of anti-lesbian, gay and bisexual hate 
crime”, Journal of Homosexuality, 62(1) [Дж. Г. Белл та Б. Перрі (2014) «Погляд ззовні на проблему всередині: 
вплив громад у скоєнні злочинів проти ЛГБ на ґрунті ненависті», Журнал з питань гомосексуальності, 62 (1)], 
стор. 98–120.

4. J. Brown and F. Heidensohn (2000) Gender and Policing: Comparative Perspectives, Basingstoke: Macmillan; A. 
Ward and T. Prenzler (2016) “Good practice case studies in the advancement of women in policing”, Police Science 
and Management, 18(4) [Дж. Браун та Ф. Хайденсон (2000) «Ґендерні питання у роботі поліції: порівняльні 
перспективи», Бейсінгсток: Макміллан; А. Ворд та Т. Пренцлер (2016) «Приклади позитивних практик щодо 
сприяння участі жінок у поліції», Police Science and Management 18 (4)], стор. 242.

5. National Center for Women and Policing, cited in M. Natarajan (2008) Women Police in a Changing Society: Back 
Door to Equality, Aldershot: Ashgate [Національний центр з питань жінок у поліції, цитується у публікації  
М. Натараджан (2008) «Жіноча поліція в суспільстві, що змінюється: шлях до рівності», Олдершот: Ешгейт], 
стор. 16.

6. A. Lucia (2014) “Fort Worth police recruit gay officers with new video”, CBS Local Media [А. Лусія (2014) «Поліція 
Форт-Ворта набирає у штат геїв, нове відео], www.dfw.cbslocal.com/2014/07/24/fort-worth-police-recruit-
gay-officers-with-new-video; M. Macaskill (2003) “Police to recruit more gay officers” [М. Макаскілл (2003) 
«Поліція набирає у штат більше геїв], The Times, 28 December, www.thetimes.co.uk/article/police-to-recruit-
more-gay-officers-87zp0zhzxtf; The Argus (2003) “Police use Pride to recruit gay officers” [Поліція пишається 
тим, що набирає у штат геїв], The Argus, 6 August, www.theargus.co.uk/news/5106899.police-use-pride-to-
recruit-gay-officers (дата звернення до всіх сайтів – 14 березня 2019 р.).

7. R. A. Colvin (2012) Gay and Lesbian Cops: Diversity and Effective Policing [Р. А. Колвін (2012) Геї та лесбійки у 
штаті поліції: різноманіття та ефективна правоохоронна діяльність], Boulder, CO: Lynne Rienner.





3. Якою може бути поліція, що сприяє 
забезпеченню ґендерної рівності та 
враховує ґендерну проблематику? 

Оскільки поліція часто є першим пунктом взаємодії з системою кримінального право-
суддя, вона має можливість забезпечити позитивний досвід, щоб до усіх осіб – чоловіків, 
жінок, дівчат та хлопців – ставились з повагою, а злочини проти них розслідувалися з 
усією серйозністю. Цей аспект може відіграти важливу роль у розвитку суспільства, де 
не допускається дискримінація і ґендерно зумовлене насильство та де можливо досягти 
рівності. 

Діяльність поліції, що сприяє досягненню ґендерної рівності, спрямована на потреби 
громадян. Вона служить інтересам та потребам усього суспільства, приділяючи увагу тра-
диційно маргіналізованим групам, таким як жінки, дівчата та особи зі спільноти ЛГБТІ. 
Здійснення правоохоронної діяльність забезпечується репрезентативною та авторитет-
ною службою поліції, у якій культивується культурно-етнічне різноманіття, рівність та 
терпимість до представників різних верств суспільства. Така поліція підлягає суворому 
незалежному контролю та нагляду з метою підтримки професіоналізму, сумлінності та 
високих стандартів поведінки. У цьому розділі викладена бачення щодо того, якою є 
високоякісна, ґендерно свідома поліція; у Розділі 4 наводяться можливі способи вті-
лення цього бачення.

3.1 Робота поліції орієнтована на служіння громаді та 
сфокусована на запобіганні злочинів у взаємодії з 
громадами у всьому їх різноманітті

Робота поліції здійснюється в інтересах громади, а не з метою нагляду поліції над гро-
мадою. Поліція повинна сприймати громаду у всьому її різноманітті як партнера у забез-
печенні захисту та безпеки всіх членів громади, в тому числі, від зловживань з боку 
держави та її представників. Застосування сили є абсолютно крайнім заходом і мусить 
вживатися помірно та мінімальною мірою. Співробітники поліції повинні бути доступ-
ними для громадян та виявляти повагу в спілкуванні з усіма членами громади.

У заявах та публічному іміджі поліції, у тому числі в ЗМІ, спілкуванні з урядом та кам-
паніях з набору кадрів, має бути відображене культурно-етнічне різноманіття та внесок 
жінок та осіб ЛГБТІ. Поліція не повинна асоціюватися з культурою гіпермаскулінності, а 
радше має сприйматися як служба, у якій культивується ставлення до людей з повагою, 
працюють представники різних верств населення та цінується ґендерне різноманіття, 
а також різноманіття за віком, національністю, расовою приналежністю, релігією, тери-
торіальним походженням, класовою приналежністю та іншими маркерами ідентичності.

Фото: Офіцери Національної 
поліції України проводять 
інтерактивний тренінг з 
реагування на виклики з 
домашнього навильства. 
Жовтень 2018.   
© Євген Малолетка/ОБСЄ
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3.2 Злочини проти всіх людей мають розслідуватися з усією 
серйозністю як основна робота поліції та розглядатися 
з належною конфіденційністю, у координації з іншими 
службами підтримки

Поліція у рівній мірі повинна цінувати права, безпеку та благополуччя всіх членів сус-
пільства. Розгляд справ щодо правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, та 
інших злочинів, скоєних у приватному оточенні інтимними партнерами або членами сім’ї, 
повинні вважатися основною роботою поліції (а не «сімейною справою» або питаннями 
виключно спеціалізованих служб). Такий підхід сприяє розвитку культури у суспільстві в 
цілому та недопущенню ґендерно зумовленого насильства у всіх його формах. Домаш-
ньому насильству, зокрема, належить приділяти першочергову увагу, як того вимагає його 
поширеність.

Поліція має проявляти чутливість до різних потреб в безпеці чоловіків, жінок, дівчат, 
хлопців та осіб ЛГБТІ. Поліція повинна розуміти, як ґендерно зумовлені потреби заго-
стрюються внаслідок інших чинників, таких як етнічне походження, класова приналеж-
ність та мова. Служби превенції, виявлення правопорушень, фіксації повідомлень про 
них, розслідування та надання підтримки повинні бути спеціально адаптовані з орієн-
тацією на ці різні групи та їх потреби, при цьому повинні функціонувати спеціалізовані 
служби для підтримки певних груп. Репрезентативна поліція з різноманітним особовим 
складом означає, що потерпілі можуть повідомити про це поліцейських чоловічої або 
жіночої статі, при цьому інклюзивна інституційна культура означає, що всі співробітники 
поліції розглядають всі типи злочинів з належною повагою та делікатністю. Всі співробіт-
ники поліції мають розглядати ГЗН неупереджено, усвідомлюючи небезпеку повторної 
віктимізації та поважаючи конфіденційність. Всі співробітники поліції повинні пройти 
підготовку з виявлення потреб потерпілих та бути здатними направити потерпілу особу 
до відповідної служби. Мають існувати та бути доступними різні служби підтримки, в тому 
числі з надання медичної та психологічної допомоги, а також із забезпечення фізичного 
захисту, юридичної допомоги та консультацій (послуги можуть надаватися суб’єктами 
державного чи приватного сектору або НУО), при цьому поліція забезпечує доступ до 
таких служб через систему перенаправлення та скоординовану систему індивідуального 
супроводу справ. 

3.3 У складі служб поліції мають бути представники різних 
груп населення, а жінки мають займати помітне місце

Склад поліції має відображати різноманіття громади, якій вона служить, у службі має 
використовуватися цінний внесок, який роблять різні жінки та чоловіки. Така ситуація 
означає, що жінки та особи ЛГБТІ повинні бути представлені не тільки у всій структурі 
звань та рангів, але й в усіх сферах правоохоронної діяльності, у тому числі на оператив-
них та керівних посадах у поліції. Жінки та ЛГБТІ не повинні працювати лише в службах 
для жінок, дітей та спільноти ЛГБТІ або виконувати допоміжні функції. 

Різноманітність кадрового складу має забезпечуватися такою політикою набору персо-
налу, підготовки, утримання та просування по службі, яка визнає заслуги та необхідні 
навички, радше ніж ґрунтується на застарілих уявленнях про роботу поліції. З цією 
метою можуть застосовуватися позитивні дії (або позитивна дискримінація), коли на 
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роботу наймаються, утримуються або підвищуються по службі саме представники раніше 
дискримінованих груп. Гнучкі умови роботи, відпустка для батьків та допомога у піклу-
ванні про дітей створюють умови для рівних можливостей. Форма одягу, обладнання та 
приміщення (наприклад, житлові приміщення та туалети) повинні проектуватися з ура-
хування ґендерних відмінностей. Кампанії з набору кадрів мають бути відкрито орієн-
тованими на жінок та ЛГБТІ, при цьому комісії з набору кадрів та підвищення по службі 
також мають включати представників різних категорій. З метою сприяння різноманіттю 
кадрового складу необхідно проводити консультації з жінками та ЛГБТІ щодо правил, 
програм та планування приміщень.

3.4 Організаційна культура поліції та керівництво повинні 
визнавати цінність різноманіття, рівності та інклюзивності, 
а також бути взірцем позитивної маскулінності

Необхідно запровадити суворі анти-дискримінаційні правила, з якими мають бути озна-
йомлені та яких мають дотримуватися всі співробітники поліції. Підготовка, яка забез-
печує розуміння анти-дискримінаційних правил та кодексу поведінки, має стати звич-
ною складовою навчання на робочому місці. У поліції має панувати культура абсолютної 
нетерпимості по відношенню до сексуальної та ґендерно зумовленої дискримінації, 
домагань, цькувань, утисків та зловживань. Така культура стимулює співробітників поліції 
викривати подібну поведінку та повідомляти про відповідні випадки, якщо вони стали її 
свідками. Випадки дискримінації або зловживань повинні розглядатися органами вну-
трішнього контролю та нагляду прозоро, без зволікань та з дотриманням конфіденцій-
ності в інтересах благополуччя скаржника. Необхідно, щоб жінки та ЛГБТІ сприймали 
поліцію як роботодавця, який надає їм підтримку.

Організаційна культура поліції повинна прививати та демонструвати позитивну маску-
лінність – тобто, культуру, яка не поширює уявлення про чоловіків як агресивних, силь-
них та домінуючих за своєю природою. Позитивна маскулінність радше підкреслює, що 
піклування, співчуття та повага не є виключно притаманними жіночності рисами, а є 
цінними якостями, які заохочуються у всіх людях та спряють кращому спілкуванню та 
лідерству. Поліція повинна демонструвати позитивну маскулінність у суспільстві та віді-
гравати основну роль у трансформації ґендерних стереотипів. Поліція повинна слугувати 
прикладом для чоловіків та хлопців, які демонструють впевненість та відчуття безпеки, а 
також позитивно сприймають різноманіття.

Забезпечення різноманіття та рівності має виходити від найвищих рівнів поліції, що 
сприятиме інклюзивній організаційній культурі. Поліцейські організації повинні під-
тримувати ініціативи щодо забезпечення більшого різноманіття, рівності та інклюзив-
ності. До таких організацій можуть відноситися спілки для жінок та ЛГБТІ, що працюють 
у поліції, або спеціально виділяти місця для професійної підготовки з метою заохочення 
різноманіття у просуванні по службі. Керівництво поліції постійно інвестує у вивчення 
ефективності стратегій поліпшення репрезентативності та оперативного реагування, та 
досліджує способи їх подальшого удосконалення. Поліція повинна критично оцінювати 
свій рівень діяльності, в тому числі надавати можливість групам меншин представити 
свій відгук та пропозиції. 
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3.5 Вітається сильний та дієвий незалежний нагляд над 
поліцією

Системи ефективного внутрішнього контролю підтримуватимуть високі стандарти сум-
лінності у поліції, при цьому приділяючи особливу увагу рівності. Окрім цього, для забез-
печення підзвітності потрібні сильні механізми незалежного нагляду поза межами 
поліції. Такі механізми можуть включати національні інституції з прав людини, як-от 
офіс уповноваженого з прав людини, органи з розгляду скарг та антикорупційні комісії 
(при цьому, організаційні форми можуть різнитися), а також парламент.* Такі механізми 
повинні самі бути різноманітними з ґендерної точки зору та враховувати ґендерний 
аспект у своїй діяльності. При цьому, нормативно-правова база повинна забезпечувати 
їм доступ до даних, необхідних для значущого моніторингу, вивчення, розслідування 
та судочинства. Механізми нагляду повинні розглядатися як цінна та важлива частина 
забезпечення якісної правоохоронної діяльності та мають розширені можливості діяти у 
випадках зловживань без політичного втручання або залякування. 

Суб’єкти громадянського суспільства (в тому числі, ЗМІ, жіночі організації та групи ЛГБТІ) 
і поліція повинні мати позитивні стосунки, які заохочують та можуть сприймати кон-
структивну критику в інтересах безпеки громади, верховенства права та захисту прав 
громадян. Групи громадянського суспільства також мають бути активно задіяні у офіцій-
ному нагляді над поліцією, наприклад, у формі комітетів та робочих груп незалежних 
наглядових інституцій.

* Більше інформації щодо 
парламентського нагляду 
над сектором безпеки, див. 
Посібник №7 «Парламент-
ський нагляд за секто-
ром безпеки та ґендерні 
питання». 

Більше інформації щодо 
інституцій омбудсмена та 
національних комісій з 
прав людини, див. DCAF, 
ОБСЄ, ОБСЄ/БДІПЛ (2014) 
«Директивні записки з 
інтегрування ґендерної 
перспективи у нагляді за 
сектором безпеки».
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4. Яким чином поліція може сприяти 
досягненню ґендерної рівності та 
інтегрувати ґендерну перспективу?

Враховуючи бачення, описане у попередньому розділі, у цій частині Посібника викла-
дено комплекс заходів, які можуть покращити роботу поліції та сприяти ґендерній рів-
ності. Вони розбиті згідно з трьома основними напрямками змін: побудова більш різно-
манітної за складом та репрезентативної служби, посилення протидії злочинам проти 
жінок та осіб ЛГБТІ, а також змінення суспільних ґендерних очікувань та упереджень. 
Питання для розмірковування над цими етапами змін містяться у Розділі 6 щодо про-
ведення самооцінки. 

Перш ніж докладно описати заходи, що можуть забезпечити такі зміни, важливо під-
креслити, що їх не слід розглядати як «список інгредієнтів», котрі у поєднанні забезпе-
чать досягнення ґендерної рівності. Поліція, що сприяє ґендерній рівності, – це не тільки 
та, яка приймає на роботу більше жінок або створює служби з метою покращення проти-
дії ГЗН. Це така поліція, що перебудовує свої стосунки з громадськістю у напрямку слу-
жіння суспільству, скидає з себе культуру гіпермаскулінності та сприймає різноманіття, 
залучаючи до роботи представників суспільства, які відрізняються за своєю ґендерною 
приналежністю, расовою приналежністю, етнічним походженням та іншими ознаками 
ідентичності. Це така поліція, яка стоїть на варті безпеки для всіх і кожного у громаді 
з різноманітним складом, починаючи з найбільш незахищених та соціально відчуже-
них категорій. Далі викладено комплекс заходів, які можуть бути вжиті в рамках зусиль, 
спрямованих на досягнення ґендерної рівності як власне у поліції, так і в діяльності 
поліції. Ці заходи, безумовно, є важливими як такі, однак не вони є кінцевою метою. 
Вони скоріше являють собою етапи досягнення більш амбітної перспективи: побудови 
безпечного та рівноправного суспільства для всіх людей, незалежно від ґендерної при-
належності. 

4.1 Умови досягнення успіху
Заходи, запропоновані у цьому Посібнику, не є гарантією успіху – їх не можна втілити 
раз і назавжди без необхідності подальшої роботи. Насправді, ці заходи можуть успішно 
сприяти забезпеченню ґендерної рівності тільки за наявності певних умов. У наведеному 
далі списку викладені деякі з цих умов, що мають бути наявними для проведення описа-
них у цьому Посібнику заходів, спрямованих на покращення роботи поліції та сприяння 
ґендерній рівності. 

 9 Актуальність для даного контексту. Надто часто стратегії змін приймаються з огляду 
на їх успішність у іншому контексті, при цьому не враховуються чинники, актуальні 
та доцільні для певного місця й часу.1 Вивчати досвід з різних контекстів важливо, 
але це не означає копіювання успішних стратегій з одного контексту у інший. 

Фото: У травні 2012 року, 
натхненні дискусіями в 
соціальних мережах, жінки 
та чоловіки різного віку та 
досвіду утворили людський 
ланцюг уздовж тротуарів 
вулиці Гамет Ель Деваль в 
Каїрі, тримаючи плакати проти 
цькування жінок на вулицях  
© ООН Жінки/Фатма 
Ельзахраа Яссін
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Фактори успіху мають бути проаналізовані та розтлумачені. Це означає, що потрібно 
зрозуміти, чому певна стратегія спрацювала в одному місці, та розглянути, чи присутні 
у іншому місці умови, що уможливили б її успіх. Деякі складові успішної методики, 
можливо, треба буде змінити з метою забезпечення доцільності та прийнятності в 
іншому місці. Корисно було б залучити людей зі знанням відповідного контексту (в 
тому числі на регіональному рівні) для забезпечення релевантності стратегії, яка 
розроблюється. 

 9 Ініціатива та керівництво на місцевому рівні. Дуже важливо, щоб стратегії змін 
визначалися місцевими суб’єктами, були пов’язані з місцевими групами та структу-
рами та передбачали б їх підтримку. Якщо стратегії змін сприймаються, як нав’язані 
ззовні, їх дієвість буде обмеженою та може звести нанівець інформаційно-
роз’яснювальну роботу, проведену на місцевому рівні. Надзвичайно важливо будь-
яким міжнародним організаціям, які прагнуть надати підтримку для впровадження 
змін, виділити достатньо часу і з’ясувати інформацію про місцевих суб’єктів і мережі 
зв’язків та забезпечити, щоб стратегії змін розроблялися і, по можливості, втілюва-
лися у співпраці з ними. Такий підхід може означати, що зміни відбуватимуться 
більш поступово, ніж хотілося б, але вони будуть більш сталими. 

 9 Політична «розумність». Суспільні зміни є політичним процесом в тому сенсі, що 
змінюється розподіл сил та ресурсів у суспільстві. Для того, щоб орієнтуватися у 
політичній природі змін, стратегії мають бути політично «розумними»2 – тобто, ініці-
атори змін повинні розуміти інтереси та стимули, що формують людську поведінку 
та уявлення, а також знати, хто, можливо, підтримає зміни, а хто може їх забло-
кувати. Якщо стратегії змін побудовані на чіткому розумінні політичних процесів, 
вони можуть краще справитися з опонентами та успішніше використати підтримку. 
В тому числі, це може бути побудова нетрадиційних коаліцій на підтримку змін, 
які мають реалістичні уявлення про наявний та доступний політичний простір, 
думки та погляди тих, на кого спрямовані зміни, та про те, як найкраще використати 
наявну підтримку для впливу на них. Наприклад, під час заходів по припиненню 
практики проведення операцій, що завдають каліцтва жіночим статевим органам, 
робота велась у співробітництві з традиційними лідерами, які мали відношення до 
цих звичаїв, з метою врахування їх інтересів та забезпечення їх участі у процесах 
змін, щоб вони їм не перешкоджали. Так само, коли поборники ґендерної рівності 
розширяють взаємодію з чоловіками та хлопцями, виникає можливість побудови 
союзів, що виходять за межі традиційних феміністських мереж. 

 9 Підтримка з боку керівництва та лідерів. Стратегії змін можуть спрацювати успіш-
ніше, якщо до них залучені та їх очолюють керівники вищої ланки, які можуть стати 
рушійними силами змін, забезпечити бачення перспективи і ресурси та допомогти 
подолати спротив змінам. Ця умова є особливо важливою у такій ієрархічній орга-
нізації, якою є поліція, де мають виконуватися накази командування. Процеси змін 
без підтримки з боку керівництва легше проігнорувати, оскільки вони не сприйма-
ються серйозно. Таким чином, вкрай важливо будувати підтримку змін серед вищої 
ланки керівництва. Але поняття «керівництво» треба розуміти у більш широкому 
сенсі – це не лише очільник поліції або інші керівники вищої ланки. Це також керів-
ники всіх рівнів. Важливо заручитися підтримкою керівників поліції вищого рівня 
у впровадженні змін, щоб вони заявили про взяті ними зобов’язання. В Австралії, 
наприклад, особисте зобов’язання комісару поліції штату Вікторія з вирішення про-
блеми домашнього насильства було основним чинником у створенні Королівської 
комісії з проблем домашнього насильства у 2015 році та проведенні відповідних 
реформ.3

 9 Реалізація в рамках більш широких процесів соціальних змін. Поліція є відобра-
женням широких верств суспільства, складовою якого вона є. Вона скоріш за все 
відображає ті самі думки та погляди, які присутні у решті суспільства – від тих, хто 
підтримує ґендерну рівність до тих, хто чинить їй спротив. Тому було б нереалістичним  

Рекомендація: 
Робота з ґендерними 
питаннями опосеред-
ковано через інші 
точки входу

В певних умовах працювати 
безпосередньо з ґендерними 
питаннями поліції складно, 
або ж така робота не 
вважається її керівництвом 
пріоритетним напрямком. 

У ситуаціях, коли важко 
знайти ефективний прямий 
підхід до роботи з ґендер-
ними питаннями, можливо, 
доцільно буде вирішувати 
проблеми, які зумовлюють 
або спричиняють ГЗН, але 
самі по собі не є без-
посередньо «ґендерно 
зумовленими». Напри-
клад, зосереджуючи увагу 
на проблемі алкоголю та 
наркотиків (це, наприклад, 
незаконне виготовлення 
алкогольних напоїв) можна 
отримати кращі результати 
щодо зумовлених ґендером 
проблем безпеки шляхом 
роботи над чинниками, що 
спричиняють або стимулюють 
ГЗН. 

Незацікавленість ґендер-
ними проблемами може 
навіть бути позитивним 
моментом, оскільки, цілком 
можливо, не буде перепон та 
втручання в роботу!
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очікувати, що поліція буде змінюватися у значно швидшому темпі, аніж решта сус-
пільства: будь-який процес змін у поліції має бути пов’язаний з більш широкими 
процесами соціальних змін. Наприклад, зусилля з припинення практики прове-
дення операцій, що завдають каліцтва жіночим статевим органам, іноді концен-
трувалися на тому, щоб поліція примусово забезпечила заборону даної практики. 
Однак, при цьому до уваги не брався той факт, що у країнах, де практика заподі-
яння каліцтва жіночим статевим органам є нормою, багато співробітників поліції, 
вірогідно, самі піддають своїх доньок цій практиці. Подібним же чином, співробіт-
ники поліції самі не застраховані від скоєння домашнього насильства: наприклад, 
в ході одного дослідження у Сполучених Штатах виявлено, що співробітники полі-
ції можуть в 2-4 рази частіше кривдити своїх партнерів4. Забезпечити що зусилля, 
спрямовані на досягнення змін у поліції та громаді, якій вона служить, пов’язані 
разом, надає найкращу можливість для досягнення безпеки та рівності для всіх.

З огляду на вищесказане, далі у розділі наведені різні заходи, що можуть допомогти у 
досягненні ґендерної рівності та інтегруванні ґендерної перспективи у роботі поліції.

4.2 За рахунок забезпечення культурно-етнічного різноманіття 
кадрового складу та репрезентативності

Поліція може сприяти досягненню ґендерної рівності та забезпечувати кращу безпеку 
для всіх людей, забезпечуючи культурно-етнічне різноманіття кадрового складу та залу-
чаючи до своїх лав представників всіх груп суспільства, в тому числі жінок та осіб, які 
належать до спільноти ЛГБТІ. Забезпечення культурно-етнічного різноманіття кадрового 
складу та репрезентативності можна досягти за допомогою підходів, які наведені далі. 

Включення ґендерної складової у дослідження, планування та моніторинг і 
перегляд* 

Для досягнення більшої репрезентативності поліції необхідне планування, що ґрунту-
ється на глибокому розумінні чинних політики та процедур, а також факторів, що стри-
мують набір та утримання робочих кадрів, які є представниками різних груп у суспільстві. 

Дослідження існуючої політики, протоколів та процедур є першим доцільним кроком 
до розуміння того, з чого починається поліція. Цей процес включає перегляд існуючої 
політики і процедур та перевірку того, чи є вони анти-дискримінаційними та ґендерно 
інклюзивними, а також виявлення прогалин або сфер, що потребують покращення на 
стратегічному та оперативному рівнях. Такий процес може набути форму самооцінки 
стосовно ґендерної проблематики або ґендерного аудиту (див. Блок 5). Консультації з 
персоналом (зокрема з жінками та особами ЛГБТІ в кадровому складі) можуть надати 
інформацію про те, як існуючі правила та процедури застосовуються на практиці. Напри-
клад, в Албанії, Болгарії та Молдові поліція збирає дані з розбивкою за ознакою статі 
стосовно причин, з яких особи звільняються зі служби, ці дані потім використовуються 
для перегляду політики планування та утримання на роботі. В Албанії такі звіти пода-
ються Голові поліції після кожної кампанії з набору з примітками стосовно недоліків з 
метою їх усунення.5

Консультації з громадами також можуть надати інформацію щодо чинників, внаслідок 
яких недостатньо представлені в лавах поліції групи, такі як жінки та ЛГБТІ, подавати 
заяви на роботу в поліції, а також щодо сприйняття у громаді поліції з точки зору різ-
номаніття та інклюзивності. Особливу увагу треба приділяти консультаціям з людьми з 
етнічних або релігійних меншин, оскільки ці групи також імовірно не будуть достатнім 
чином представлені в поліції. 

* Рекомендації щодо моніто-
рингу з урахуванням ґендер-
ного аспекту представлені в 
Інформаційно-методичному 
посібнику №15 «Інтегру-
вання ґендерної перспек-
тиви у процеси розробки 
та моніторингу виконання 
проектів для сектору безпеки 
і правосуддя».
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Таке початкове та постійне дослідження повинно проводитися власними відділами полі-
ції – такими, як спеціалізований підрозділ з ґендерних питань (див. стор. 35), відділами 
кадрів та відділами, які відповідають за стратегічне планування, або незалежними орга-
нами, такими як Міністерство, у підпорядкуванні якого знаходиться поліція, представни-
ками наукових кіл або організаціями громадянського суспільства.

Висновки дослідження призначені для планування порядку підвищення рівня репре-
зентативності поліції та можуть призвести до розробки плану дій з урахуванням ґендер-
них питань. При плануванні слід розглядати, як висновки або рекомендації можуть бути 
враховані шляхом змін у поліції, а також хто несе відповідальність за зміни та терміни 
їх реалізації. Зміни можуть стосуватися політики або процедур, навчальних програм та 
планів підготовки, стратегій з набору або утримання співробітників, кадрової політики 
або оплати праці та пільг. (Див. Блок 6, у якому наведено приклад плану дій щодо ґендер-
них питань, а також Практичний приклад 1 на стор. 55, де докладно описано розробку 
ґендерної стратегії Палестинської цивільної поліції.) Щоб плани були повноцінними 
та змістовними, необхідно заручитися підтримкою вищого керівництва та забезпечити 
виділення коштів. Це означає, що плани повинні бути реалістичними та відповідати 

Блок 5: Оцінка та аудит врахування ґендерної проблематики
Оцінка та аудит врахування ґендерної проблематики може допомогти поліції оцінити, 
наскільки рівноправними з ґендерної точки зору є внутрішні структури її власної орга-
нізації, її політика та процеси, та/або наскільки ґендерно орієнтованим є виконання її 
функцій охорони правопорядку. 

Оцінка/аудит може включати такі складові:

 � Опитування персоналу з метою визначення розуміння, ставлення, поведінки та 
практики по відношенню до ґендерних питань.

 � Обговорення у тематичних групах з різними групами персоналу (чоловіками, жін-
ками, особами ЛГБТІ, різного звання та з різних відділів тощо). Обговорення фоку-
суються на глибшому розумінні тенденцій, виявлених в ході опитування персоналу. 

 � Перегляд політики та процедур організації через призму ґендерного аспекту, нама-
гаючись відповісти на питання, чи чоловіки та жінки, включаючи ЛГБТІ, розгляда-
ються у них по різному, та чи вони впливають по різному на чоловіків та жінок.

 � Фінансовий аудит, перегляд зарплатні з розбивкою за ознакою статі, щоб виявити, 
чи отримують чоловіки та жінки рівну оплату праці, та перегляд бюджетів відділів, 
щоб перевірити, як розподіляються ресурси (наприклад, спеціалізовані пункти для 
жінок та підрозділи з ґендерних питань у прямому порівнянні з іншими відділами).

На основі такого дослідження, команда, що проводить оцінку/аудит (може бути вну-
трішньою або зовнішньою) складає звіт, в який включаються висновки та посилання 
на сфери для поліпшення. Звіт може слугувати вихідним показником для проведення 
майбутніх оцінок/аудитів, допомагаючи поліційним службам визначити ступінь про-
гресу. Процес оцінки/аудиту надає можливість залучення людей до роздумів та обгово-
рень ґендерних питань, та може допомогти почати процес інституційних змін. Важливо 
також, щоб керівництво поліції підтримало проведення ґендерних оцінок/аудитів та 
вжиття практичних дій щодо всіх зроблених висновків. 

Більше інформації щодо проведення оцінки або аудиту поліції щодо врахування ґендерної проблематики, див. 
DCAF (2011) Gender Self-assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice Sector, Geneva [«Посібник із 
самооцінки з ґендерних питань для поліції, збройних сил та сектору правосуддя», Женева: DCAF].

Інші джерела: R. Montgomery (2012) “Gender audits in policing organisations”, Ottawa, ON: Public Safety Canada 
and Status of Women Canada [Р. Монтгомері (2012) «Аудити з ґендерних питань у поліції», Оттава, Онт.: 
Громадська безпека в Канаді та Статус жінок в Канаді].
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бюджетним та суспільно-політичним умовам. Метою плану дій щодо ґендерних питань є 
досягнення амбітних і при цьому досяжних покращень щодо різноманіття та врахування 
ґендерних питань у робочому середовищі.

Необхідно також запровадити регулярний моніторинг на перегляд планів дій, що дасть 
можливість поліції з’ясувати, чи запроваджені політика та заходи спрацьовують, як запла-
новано, чи їх потрібно скоригувати або повністю змінити. Моніторинг та перегляд мають 
включати поєднання статистичних даних (наприклад, чи зростає кількість жінок та осіб 
ЛГБТІ, які приєднуються до лав поліції та залишаються на службі? В яких сферах діяль-
ності поліції? У яких званнях?) та якісних даних з бесід, опитувань, обговорень у фокус-
групах та консультацій з метою встановлення можливих причин, з яких показники зроста-
ють, знижуються або залишаються незмінними, та в якій сфері можна поліпшити роботу. 

Набір кадрів з метою забезпечення різноманіття складу поліції
Для досягнення різноманіття та репрезентативності у поліції із забезпеченням відбору 
найякісніших кандидатів необхідно вжити активних заходів для набору жінок та осіб 
ЛГБТІ, а також інших недостатньо представлених груп. Жінки та особи ЛГБТІ, що походять 
з груп меншин або мають інвалідність, можуть піддаватися подвійній дискримінації і тому 

Блок 6: Приклад плану дій щодо ґендерних питань (має бути адаптований до 
конкретних умов) 

Затверджено (ким):
Дата:
Підлягає перегляду (дата):

Сфера діяльності Заходи Час Місце Відповідальні Разом 
з ким 

Ресурси Моніторинг 
та звітування

Оцінка

Персонал Наприклад, перегляд 
стратегій набору кадрів 
з метою розробки цілей 
та заходів для покра-
щення набору жінок

Законодавчі 
акти, нормативні 
документи та 
планування

Наприклад, оновлення 
політики стосовно 
ґендерних питань; 
створення міжвідомчої 
команди з ґендерних 
питань та технічного 
завдання для неї

Інституційна 
культура

Наприклад, провести 
підготовку з ґендерних 
питань всіх комісій з 
набору кадрів; включити 
презентацію з ґендерної 
політики як частину 
вступного інструктажу

Нагляд та 
підзвітність

Наприклад, розробити 
процедуру для подання 
скарг та розслідування 
сексуальних домагань

Зв’язки з 
громадою

Наприклад, побудувати 
стосунки зі спільнотою 
ЛГБТІ; включити пред-
ставника жіночих груп 
до форумів зі зв’язків із 
громадами

Показники 
результативності

Наприклад, досягти 100% 
подальших дій по скаргах 
щодо домашнього 
насильства



30 Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Ґендерні питання у секторі безпеки»

потребують додаткової підтримки у процесі набору. В цьому процесі існують конкретні 
можливості для змін в умовах пост-конфліктного періоду або перехідного періоду в 
управлінні, коли проводиться повномасштабна реформа поліції, або ж коли ґендерні 
ролі знаходяться в стані змін.

Можливі стратегії підвищення різноманіття при наборі кадрів.

 Ê У критеріях відбору акцент робиться на навичках та професійних якостях, потріб-
них у сучасній поліції – а не на стереотипних уявленнях про роботу поліції (див. 
Список деяких основних професійних якостей у Блоці 7). 

 Ê Посадові інструкції містять опис підходу служби в цілому – наприклад, орієнтова-
ність на безпеку та захист громади. 

 Ê До складу комісій з набору кадрів зазвичай входять як чоловіки, так і жінки. 

 Ê Аналіз перешкод та стримуючих факторів надає інформацію для планування захо-
дів з набору кадрів. У цільових кампаніях з набору кадрів приймаються до уваги 
ці чинники, наприклад, демонструється, що поліція надає допомогу та підтримку 
співробітникам, які планують створити сім’ю або має безпечне та доброзичливе 
середовище для осіб, які належать до спільноти ЛГБТІ.

 Ê Реклама набору розміщується у тих місцях, на веб-сайтах та у публікаціях, популяр-
них серед груп, на які спрямована цільова кампанія з набору кадрів.

 Ê Образи, що використовуються в кампаніях з набору кадрів, демонструють представ-
ників різної статі, а у зображеннях зважено представлена робота поліції. Наприклад, 
образ поліції, яка передусім зосереджена на воєнізованих охоронних функціях, а не 
на взаємодії з громадою та інших завданнях правоохоронної діяльності, може закрі-
плювати стереотипи маcкулінності та призведе до того, що люди, які не асоціюють 
себе з подібними стереотипами, не будуть подавати заяви на роботу в поліції. 

 Ê Цільові презентації, спрямовані поліцією на конкретні групи, можуть заохочувати 
подання заяв, а попередні підготовчі заняття можуть допомогти жінкам, особам 
ЛГБТІ та представникам меншин у поданні заяв на службу в поліції. Наприклад, у 
Великій Британії спеціальна програма особистого розвитку для жінок «Спрінгборд» 
(трамплін – прим. перекладача) надає підтримку жінкам у поданні заяв до прийому 

Блок 7: Професійні якості співробітників поліції у посадових інструкціях 
 � Сильні навички міжкультурної комунікації з різними верствами населення (чоло-
віками, жінками, дівчатами, хлопцями, особами відмінної сексуальної орієнтації, 
ґендерної ідентичності та самовираження, різного віку, етнічного походження, 
релігії тощо)

 � Чуйність, вміння слухати

 � Здатність розряджати складні ситуації та залагоджувати спори 

 � Здатність приведення до згоди людей з різноплановими інтересами

 � Здатність працювати над кількома задачами одночасно та вміння вибирати головні 
з поміж різнопланових потреб

 � Здатність до координації та співпраці з різними урядовими відомствами та іншими 
суб’єктами взаємодії

 � Ініціатива у розробці запобіжних підходів щодо злочинів та соціальних проблем

 � Шанобливість та ввічливість

 � Вміння консультуватися та налагоджувати стосунки з людьми з різними культур-
ними цінностями 

 � Чесність та дотримання належної правової процедури
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на роботу, внаслідок чого збільшилася кількість успішних заяв від жінок.6 Так само, 
в Албанії у 2011 році для кандидатів-жінок були створені підготовчі курси для 
надання їм підтримки у поданні заяв.7 

 Ê Дизайн форми одягу та захисного обмундирування, пристосованого для жіночої 
статури, має бути зручним та забезпечувати жінкам належний захист (куленепро-
бивні жилети, розроблені для чоловіків, не підходять для жінок, що робить жінок-
поліціянток незахищеними).8 Форма одягу повинна відповідати культурним та 
соціальним очікуванням стосовно статі, але при цьому вона має бути ефективною 
для оперативної роботи та передбачати варіанти, які не закріплюють стереотипи. 
Наприклад, пропонована форма одягу може включати спідниці або брюки, але не 
повинно вимагатися ношення високих підборів; хустки на голову слід включити як 
варіант на вибір.

 Ê Забезпечення відповідності обладнання та приміщень потребам всіх співробітни-
ків та створення умов для ефективної роботи: житлові приміщення та санвузли 
повинні буди підходящими як для поліцейських-чоловіків, так і для жінок-поліці-
янток, а також мають бути обладнані кімнати для грудного годування немовлят та 
ясла й садки у допомогу матерям та батькам. 

Позитивні дії означають, що зусилля спрямовуються на підтримку конкретної групи, 
наприклад, жінок, у вступі на службу до поліції. Такі дії можуть передбачати резервування 
робочих місць або запровадження квот для жінок, або підтримку у більш обмеженій мірі, 
наприклад урахування статі при наборі кадрів. Квоти можуть бути вимогою, прописаною 
у конституції, законодавстві або директивному документі. Такі абсолютно різні країни, як 
Албанія, Індія та С’єрра Леоне використовували квоти для підвищення кількості жінок у 
поліції. Часто позитивні дії тривають протягом обмеженого часу – наприклад, запрова-
дження квот на короткочасний період з метою виправлення дисбалансу. Правомірність 
позитивних дискримінаційних дій піддається сумніву через сприйняття, що вони неспра-
ведливо надають перевагу та закріплюють дискримінацію. Прибічники ж стверджують, 
що, навпаки, така позитивна дискримінація необхідна для виправлення довгострокової 
або історичної несправедливості, та для прискорення інституційної трансформації, яка в 
іншому випадку відбувалося б неприпустимо повільно. Існують очевидні підтвердження 
результатів позитивних дій у вигляді збільшення кількості жінок у поліції.9

При прийнятті будь-яких позитивних дій слід приймати до уваги, які цілі в даних умовах 
є прийнятними та реалістичними. Більшість квот у поліції та інших інституціях встанов-
лено в діапазоні 20-50%, причому 33% вважається «критичною масою», за досягнення 
якої представленість певної групи стає більш, ніж просто символічною.10 Політику з при-
йняття позитивних дій необхідно обачно доносити як до поліції, так і до громадськості, 
щоб забезпечити належне розуміння ними цього питання та не допустити зворотної 
реакції. Важливо наголошувати, що позитивні дії не передбачають та не потребують зни-
ження стандартів вступу на службу до поліції.

Безперечно, фактор досягнення більшої кількості жінок у лавах поліції не обов’язково 
сам по собі призведе до покращення становища жінок у суспільстві. Для того, щоб реально 
набрати більшу кількість жінок на службу, такий набір слід здійснювати усвідомлюючи 
культурні, інституційні та політичні умови – інакше він може стати неефективним, викли-
кати зворотну реакцію та наразити жінок на небезпеку. У Ліберії, наприклад, інтенсивні 
зусилля з набору більшої кількості жінок у поліцію були піддані критиці, оскільки вони 
відбувалися занадто швидко у намаганні досягти показника у 20%. Деякі з рекруток 
навіть не вміли читати чи писати. Такі ситуації вочевидь створюють проблеми у вико-
нанні основних обов’язків поліції та можуть скомпрометувати позицію жінок у поліції в 
довгостроковій перспективі. У згаданому випадку подовження періоду набору жінок на 
службу було б більш ефективним.11 
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В інших країнах зусилля за підтримки донорів з покращення представленості жінок у 
поліції наразило жінок на небезпеку. В Афганістані жінки-поліціянтки часто стають міше-
нями жорстокого поводження з боку чоловіків, у тому числі, їх колег та сім’ї, котрі вва-
жають безчестям для жінки працювати. Їм також загрожує насильство та навіть смерть 
з боку Талібану та інших груп, котрі вірять, що жінкам не слід працювати за межами 
домівки, або спілкуватися з чоловіками, які не є їх родичами.12 Стверджується, що проти 
зі 130 жінок-поліціянток в Афганістані, з якими було проведено співбесіди, 70% зазнали 
сексуального насильства або домагань, при цьому більшість із них не змогли повідомити 
про це через побоювання помсти.13 Якщо робота в поліції приносить тавро сорому та 
небезпеку, то це впливає на те, хто подає заяви на роботу в поліції. В Афганістані часто 
саме бідні жінки, овдовілі або ті, у кого немає жодного чоловіка, який би опікувався 
ними подають заяви на роботу в поліцію, аби прогодувати свої сім’ї.14

Зусилля та заходи, спрямовані на набір більшої кількості жінок у лави поліції, необхідно 
здійснювати усвідомлюючи небезпеку завдання шкоди або закріплення соціальної ізо-
ляції та відчуження у прийнятний для умов конкретної країни спосіб. Подібні заходи 
можуть передбачати наступне:

 Ê нижчі, але більш реалістичні цільові показники розширення участі жінок

 Ê побудова окремих житлових приміщень для жінок

 Ê зосередження заходів з набору до служби радше у населених пунктах, які більш 
схильні до прийняття змін, аніж намагання набрати жінок у відділки поліції відразу 
по всій країні

 Ê відбір та перевірка офіцерів командного складу метою відбору тих осіб, хто най-
більше підтримує залучення жінок у поліцію та створення безпечнішого робочого 
середовища для рекруток у поліції

 Ê об’єднання жінок у групи на роботі для забезпечення їх колективної безпеки, аніж 
залишати їх наодинці зі співробітниками-чоловіками, коли вони самі мусять дати 
собі раду (при цьому треба зважати на те, щоб внаслідок таких дій вони не ставали 
об’єктом насильства у деяких ситуаціях)

 Ê якщо це необхідно, дозвіл на супроводження жінок-поліціянток чоловіком-роди-
чем у поїздках або під час навчальної підготовки, щоб культурні норми не стали на 
заваді відвідуванню навчань. 

Такий підхід до набору кадрів може означати більш поступові зміни, однак вони можуть 
забезпечити суттєвий прогрес, при цьому у тій мірі та у такий спосіб, що є прийнятними 
для умов конкретної країни. 

Утримання жінок на службі та забезпечення ґендерного різноманіття у поліції 
Коли досягнуто більшої репрезентативності у наборі на службу в поліцію, постає про-
блема утримання репрезентативних кадрів, у тому числі шляхом забезпечення можли-
востей просування по службі. Жінки – зокрема, жінки з груп меншин – можуть стикатися 
з труднощами у просуванні по службі в лавах поліції через дискримінаційне ставлення, 
відсутність показового прикладу, ізольованості всередині служби, умов позмінної роботи 
та повного робочого дня, а також того факту, що їх досвід, можливо, значною мірою фоку-
сується стосується ролей, які не вважаються цінними для кар’єрного просування (напри-
клад, насильство в сім’ї). Приймаючи до увагу важливість репрезентативної поліції, а 
також значні видатки на набір та підготовку нових співробітників поліції, покращення 
показників утримання кадрів на службі є вкрай важливим для ефективної поліції. (Див. 
практичний приклад 2 на стор. 56, де міститься опис досвіду поліції Південної Африки у 
наборі та утриманні великої кількості жінок.)
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Блок 8: Жінки у міжнародних поліцейських контингентах 
Завдяки розширенню участі поліціянток у міжнародних поліцейських континентах ці 
жінки можуть підвищити кваліфікацію, набути навичок та досвіду, а також подати при-
клад місцевим жінкам у країнах перебування. Приклад поліціянток, які беруть активну 
участь в охороні порядку та миротворчій діяльності, сам по собі може розвінчати уяв-
лення про те, що можуть, а чого не можуть жінки. Наприклад, факт присутності у Ліберії 
поліцейського підрозділу з Індії, укомплектованого суто жіночим складом, зміцнив 
сприйняття, що жінки відіграють роль у підтримці безпеки в цій країні (Bacon, 2015). 
Резолюції Ради Безпеки ООН на виконання Порядку денного «Жінки, мир, безпека» та 
інші резолюції з миротворчої діяльності постійно закликають до розширення жіночого 
поліцейського контингенту.

Хоча жінки й досі недостатньо представлені у міжнародних поліцейських контингентах, 
у лютому 2019 року в складі поліцейського контингенту, задіяного у місіях ООН, було 
15% жінок, порівняно з показником у 7% в 2009 році. Таке зростання чисельності жінок 
відбулося у результаті низки ініціатив, реалізованих на міжнародному та національному 
рівні, які були спрямовані на забезпечення більш широкої участі жінок у миротворчій 
діяльності. Серед таких проєктів – ініціатива ООН «Глобальні зусилля», розпочата у 
2009 році під проводом Управління поліції ООН з метою підвищення до 20% показника 
рівня участі жінок у міжнародних поліцейських контингентах. Стратегії розширення 
участі жінок у міжнародних поліцейських контингентах передбачають наступні дії:

 � заохочення країн, які надають поліцейські кадри для участі в міжнародних контин-
гентах, висувати більше жінок в якості кандидаток

 � перегляд вимог та процедур прийняття на службу та відбору для участі у міжнарод-
ному контингенті з метою усунення необґрунтованих перепон для жінок у поданні 
заяв

 � забезпечення попередньої підготовки поліціянток до атестації по лінії ООН, яку 
проводить група ООН з допомоги у службі у місії, оцінки та надання допомоги у від-
борі кандидатів

 � висунення вимоги до країн, що надають поліцейські кадри, включити один жіночий 
підрозділ (загін), який буде інкорпорований до складу всіх підрозділів, у тому числі 
на командному рівні

 � організація та проведення на регіональному рівні курсів з розвитку жіночого полі-
цейського командного складу та створення при ООН командного кадрового резерву 
жінок-поліцейських для використання як резерву талановитих спеціалістів

 � проведення підготовки для новобранців з питань запобігання неусвідомленим 
ґендерним упередженням 

Фото: Членкинь 
бангладешського жіночого 
поліцейського підрозділу 
направлено до Стабілізаційної 
місії ООН в Гаїті в 2011.  
© UN Photo/Logan Abassi
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Для утримання жінок у поліції необхідно усунути фактори, які не сприяють продовженню 
служби, та створити програми підтримки у кар’єрному зростанні. Можливі ініціативи:

 Ê програми наставництва, в рамках яких співробітники працюють у парі зі старшою 
колегою, яка надає настанови, підтримки та поради

 Ê бронювання посад або введення квот для жінок у програмах підготовки або міжна-
родних контингентах з метою допомоги жінкам у кар’єрному зростанні (див. Блок 8)

 Ê програми “Spring Forward” (Стрибок вперед), в рамках яких жінкам, які працюють в 
поліції, надається підтримка у кар’єрному розвитку та наставництво з метою розви-
тку навичок керівництва та лідерства

 Ê об’єднання працівників поліції (наприклад, жіночі спілки або спілки осіб ЛГБТІ), які 
розглядаються далі у публікації

 � створення та стимулювання середовища для участі жінок шляхом забезпечення 
належних житлових приміщень, розміщення жінок разом, надання чіткої інформації 
щодо механізмів повідомлення про випадки сексуальних домагань та створення 
мереж наставництва і надання підтримки для співробітниць 

 � проведення постійних досліджень з метою виявлення перешкод для вступу до 
поліції та утримання на службі, призначення на посади та продовження контрактів 
зі співробітницями поліції. 

У Стратегії Департаменту операцій ООН з підтримання миру ґендерного щодо паритету 
військового та поліцейського персоналу на період 2018–2028 роки передбачено до 
2028 року досягти цільового показника 30% жінок у складі миротворчих операцій. В 
рамках розгорнутої урядом Канади у 2017 році ініціативи «Елсі» (The Elsie Initiative) 
щодо залучення жінок до миротворчих операцій наразі випробовуються методи під-
вищення показника реальної участі жінок у миротворчих операціях шляхом надання 
технічної допомоги та підготовки партнерів у Замбії та Гані (Уряд Канади, 2017 р.). В 
рамках ініціативи «Елсі» також розробляється комплексна методологія оцінки пере-
шкод, яка дозволить виявити загальні та конкретні для умов певної країни перепони, 
що перешкоджають дієвій участі жінок у миротворчих операціях ООН у військових та 
поліцейських організаціях країни.

Відомості про кількість осіб ЛГБТІ в міжнародних поліцейських контингентах відсутні, 
але збільшення показника участі осіб ЛГБТІ в контингентах могло б також сприяти 
розвінчанню дискримінаційних стереотипних уявлень та послужити прикладом у країні 
перебування контингенту. При цьому необхідно враховувати принцип «не нашкодити» 
відносно наявності значних небезпек для співробітників, які належать до спільноти 
ЛГБТІ, в країнах, де поширені гомофобні та трансфобні ставлення та настрої. У зв’язку 
з цим перед ООН, іншими миротворчими організаціями та країнами, що направляють 
кадри для поліцейських контингентів, постають виклики щодо того, яким чином вони 
можуть захистити своїх службовців контингенту від ГЗН, в тому числі насильства на 
ґрунті гомофобії та трансфобії. ООН проводить консультації з UN-GLOBE, яка є асоціа-
цією ЛГБТІ персоналу, з метою проведення роботи у напрямку забезпечення справедли-
вої процедури визначення та усунення таких небезпек.

Ґендерні питання у миротворчій діяльності також розглядаються в Інформаційно-мето-
дичному посібнику №3, «Ґендерні питання у секторі оборони».

Джерела: L. Bacon (2015) “Liberia’s gender-sensitive police reform: Improving representation and responsiveness in a 
post-conflict setting” [Л. Бейкон (2015), «Реформа поліції у Ліберії з урахуванням ґендерних питань: покращення 
репрезентативності та реагування у пост-конфліктних ситуаціях», Міжнародна миротворча діяльність], 
22(4), стор. 386; United Nations Peacekeeping [Миротворча діяльність ООН], www.peacekeeping.un.org (дата 
звернення – 28 березня 2019 р.); “Elsie Initiative for Women in Peacekeeping Operations” [Уряд Канади, Ініціатива 
«Елсі» із залучення жінок до миротворчих операцій], www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-
enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/elsie_initiative-initiative_elsie.aspx?lang=eng (дата 
звернення – 14 травня 2019 р.).
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 Ê забезпечення представленості жінок у всіх функціях в поліції, а не тільки у спеціалі-
зованих ролях (такі як жіночі підрозділи або підрозділи з протидії насильства у сім’ї)

 Ê регулярне проведення ґендерного аудиту або інституційної оцінки, щоб забезпе-
чити справедливість та збалансованість у заробітній платні та соціальних пільгах 
для всіх ґендерних груп, як описано на стор. 26

 Ê запровадження політики, доброзичливої до сім’ї, з метою створення умов для 
гнучкого робочого графіку з урахуванням потреб сім’ї (наприклад, передбачення 
відпустки для піклування про новонародженого для матерів та батьків, робота з 
неповним робочим днем або спільне виконання роботи), а також забезпечення 
наявності та доступності за ціною ясел та дитсадків 

 Ê регулярне включення жінок та чоловіків у кадрові комісії з просування по службі, 
при цьому критерії відбору повинні ґрунтуватися на заслугах, а не припущеннях 
щодо спроможності за ознакою статі. 

Спілки працівників поліції

Жіночі спілки працівників поліції та аналогічні об’єднання для інших груп, наприклад пред-
ставників етнічних меншин або співробітників, які належать до спільноти ЛГБТІ, можуть 
надавати підтримку недостатньо представленим групам, створюючи безпечний простір 
для обговорення їх досвіду, відстоювання прав та пропозицій стосовно залучення пред-
ставників всіх верств суспільства до служби у поліції. Такі спілки можуть набути форму 
офіційно зареєстрованих асоціацій або неформальних мереж. У рамках асоціацій можна 
створювати програми наставництва, щоб члени спілки могли отримувати настанови та 
поради від людей, котрі стикалися з подібними труднощами. Такі спілки можуть надавати 
платформи для професійної підготовки і розвитку та сприяти налагодженню зв’язків. 

Спілки персоналу проявили себе дуже ефективними, коли вони мають стратегічну спря-
мованість, активно реалізують свою програму, але водночас оперативно реагують на 
можливості та тенденції у поліції.15 В деяких ситуаціях існує загроза, що такі об’єднання 
можуть бути невірно трактуватися як спроба створення профспілок, що може викликати 
спротив з боку вищого керівництва. Хоча у деяких ситуаціях створення профспілок, мож-
ливо, є доцільним, проте якщо це не така ситуація, то об’єднання мають бути створені з 
чіткою метою, і, якщо можливо, – у консультації з керівництвом поліції, щоб заручитися 
її явною підтримкою. 

Національні спілки можуть стати майданчиками для обміну міжнародним колегіальним 
досвідом та навчання. Наприклад, Європейська Асоціація поліцейських-ЛГБТ з 2004 року 
об’єднує національні асоціації співробітників зі спільноти ЛГБТІ для обміну знаннями та 
найкращим досвідом, а також проведення громадської роботи по усуненню дискриміна-
ції. Крім того, регіональна асоціація може виступати як ресурс для національних служб 
поліції, допомагаючи їм у розробці політики та процедур на підтримку персоналу ЛГБТІ 
на основі найкращого регіонального досвіду. Аналогічним чином, жіноча мережа співро-
бітниць поліції у південно-східній Європі виступає для поліції регіону як консультативно-
дорадчий орган з ґендерних проблем та питань правоохоронної діяльності, підтримуючи 
розробку політики, рекомендацій та структур, які враховують ґендерну складову. 

Такі спілки або мережі у поліції можуть також стати ресурсом для більш широких кіл у 
службі для розуміння способів підвищення рівня репрезентативності, в тому числі шля-
хом консультацій з ними щодо стратегій набору кадрів, політики та плану дій з ґендер-
них питань, підготовки з питань різноманіття та інших планів та програм професійної 
підготовки. До того ж, спілки можуть сприяти розумінню поліцією того, як краще адапту-
вати заходи із залучення громади та протидії злочинам до різноманітних потреб різних 
ґендерних груп. 
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Інституційна культура

Жінки, а також чоловіки і жінки, що належать до спільноти ЛГБТІ, з меншою імовірністю 
залишаться служити у поліції, якщо загальна інституційна культура допускає уперед-
ження і дискримінацію. Хоча завдяки більшій кількості жінок у поліції можна досягти 
зрушень у зміні інституційної культури, вони в основному відбуваються за умови досяг-
нення «критичної маси» кількості жінок (вважається, що це показнику у 30-33%). Якщо 
рівень залученості жінок нижчий від цього показника, жінки набагато ймовірніше стика-
ються з більшим спротивом змінам на інституційному рівні. Приймаючи до уваги те, що 
поліції небагатьох країн можуть похвалитися показником участі жінок на рівні 30% або 
вище, проблема полягає у знаходженні інших шляхів зміни інституційної культури таким 
чином, щоб зробити роботу у поліції більш привабливою для жінок та ЛГБТІ. 

Активні кроки для зміни інституційної культури поліції в напрямку залучення представ-
ників різних верств населення, забезпечення культурно-етнічного різноманіття, толе-
рантності та поваги до людської гідності можуть передбачати такі дії.

 Ê Запровадження політики недопущення дискримінації, домагань, цькування та зло-
вживань, яка доведена до відома усього персоналу, зрозуміла усім та системно 
виконується. Дискримінація та домагання скоріше виникнуть в організації, де недо-
статньо представлені групи меншин, або ж якщо вони недостатньо представлені 
у керівництві або в поліцейських спеціальностях. Запровадження такої політики 
може сприяти створенню такого професійного середовища, де всі співробітники 
цінуються. Див. Блок 9, у якому наведено контрольний перелік стосовно того, що 
мають передбачати політика щодо попередження сексуальних домагань.

 Ê Весь особовий склад має пройти підготовку з метою забезпечити розуміння полі-
тики попередження утисків, домагань та дискримінації, з використанням прикладів 
з практики та рольової гри для демонстрації практичного застосування політики. 
Копії тексту політики повинні бути наявні у всіх поліцейських відділках, також слід 
розповсюдити інформаційно-просвітницькі матеріали з даної тематики.

 Ê Необхідна щира та відкрита взаємодія зі спілками працівників поліції та громад-
ськими організаціями, які представляють жінок та осіб ЛГБТІ, з метою викорис-
тання їх досвіду стосовно успішних напрацювань і невдалих рішень у створенні 
позитивної атмосфери на роботі. 

 Ê Поборники ґендерної рівності та/або різноманіття: це люди по всій поліції, в тому 
числі чоловіки різних звань і рангів, які надають приклад та інформацію колегам 
щодо забезпечення ґендерної рівності та різноманіття.

 Ê Сильна лідерська роль з боку вищого керівництва поліції, яке публічно та послі-
довно заявляє про цінність різноманіття кадрів та неприйнятність дискримінації, 
відчуження, цькування, утисків і домагань або ставлення, що призводить до них. 
Необхідно, щоб увесь особовий склад поліції рішуче діяв у всіх дисциплінарних 
справах, що пов’язані з дискримінацією, домаганнями, цькуванням або зловживан-
нями. Жарти, розіграші, образливі висловлювання, «дідівщина» або інші подібні 
звичаї, що вважаються дріб’язковими та незначними, можуть формувати культуру, 
яка допускає терпимість до дискримінації та відчуження. Для професійної поліції 
неприпустимо, коли її персонал знецінюється у будь-який спосіб. Забезпечення 
доброзичливої атмосфери для жінок та ЛГБТІ, щоб вони відчували, що їх цінують 
та поважають на роботі, – це найбільш надійний спосіб забезпечити їх залучення 
до лав поліції. 
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4.3 За рахунок більш ефективного реагування на ґендерно 
диференційовані потреби щодо безпеки

Окрім розвитку більш репрезентативної поліції, підвищення якості роботи поліції ґен-
дерної рівності може бути досягнуто за рахунок більш ефективного реагування на різні 
потреби та досвід щодо безпеки чоловіків, жінок, дівчат та хлопців, у тому числі осіб 
з відмінною сексуальною орієнтацією, ґендерною ідентичністю й самовираженням. В 

Блок 9: Контрольний перелік складових політики щодо попередження 
сексуальних домагань 

 9 Ствердження про те, що в цій організації підтримуються права всіх працівників 
бути вільними від утисків. Утиски за ознаками приналежності до ґендерної групи, 
статі, расової приналежності, сексуальної орієнтації, сексуальної ідентичності та 
самовираження, віку, інвалідності або іншої «відмінності» є неприйнятними.

 9 Ствердження про те, що порушників буде притягнуто до відповідальності за акти 
утисків, та що проти них будуть застосовані відповідні дисциплінарні заходи.

 9 Ствердження про те, що управлінці та вище керівництво несуть відповідальність за 
забезпечення умов роботи без утисків, та несуть відповідальність за припинення 
неправомірних дій та належне повідомлення про такі дії.

 9 Ствердження про те, що акти переслідування проти осіб, які подають скарги щодо 
сексуальних домагань, розглядаються як додаткові акти порушення дисципліни, та 
по ним проводяться відповідні розслідування та вживаються дисциплінарні заходи.

 9 Пояснення закону, що забороняє сексуальні домагання.

 9 Визначення та приклади поведінки з ознаками утисків та домагань, яку можна 
легко визначити.

 9 Офіційні та неофіційні процедури для розв’язання скарг з утисків та домагань.

 9 Процедура, яка сприяє ранньому втручанню та вирішенню проблем у робочому 
середовищі. 

 9 Гарантія збереження конфіденційності скарг, наскільки це можливо.

 9 Опис того, у якій мірі можуть застосовуватися дисциплінарні заходи за порушення 
політики щодо утисків та домагань.

 9 Процедура подання скарг, де пояснюється таке:

 � місця, де можна подавати скарги, як у самому відділі або службі, де працює 
скаржник, так і поза її межами 

 � способи подання скарг (наприклад, чи необхідно подати скаргу у письмовій формі)

 � які подробиці слід зазначити у скарзі

 � яким чином приймається та підтверджується отримання скарги 

 � права звинувачуваних

 � процедура розслідування, в тому числі часові рамки 

 � яким чином та на якому етапі процесу скаржник та обвинувачуваний отримають 
інформацію про розслідування

 � прізвища та номери телефонів осіб, до яких потрібно звертатися, якщо у 
працівника є питання стосовно даної політики або потрібна неофіційна порада.

Джерело: Адаптовано з публікації: National Center for Women and Policing, Recruiting and Retaining Women: A 
Self-Assessment Guide for Law Enforcement, Los Angeles, CA: National Center for Women and Policing [Національний 
центр з питань жінок у поліції, «Набір та утримання на службі жінок: посібник для проведення самооцінки 
у правохоронних органах», Лос-Анжелес, Каліфорнія: Національний центр з питань жінок у поліції], 2000 р., 
стор. 135–136.
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результаті таких дій створюється безпечніше суспільство, що надає можливість всім його 
членам сприяти розвитку та усуває основну перешкоду на шляху до рівності. Далі наве-
дений перелік заходів, які можна вжити для більш ефективного реагування поліції на 
ґендерно диференційовані потреби населення щодо безпеки. 

Законодавство, політика та процедури, що враховують ґендерні питання
Законодавство, політика та процедури надають поліції повноваження та встановлюють 
стандарти поведінки, яких співробітники поліції повинні дотримуватися. Прагнення до 
ґендерної рівності й інтегрування ґендерної перспективи за рахунок виконання взятих 
зобов’язань щодо недопущення дискримінації, захисту прав, забезпечення рівності, куль-
турно-етнічного різноманіття та залучення представників всіх верств населення, можна 
продемонструвати у наведених далі прикладах. 

 Ê Закон про поліцію: визначає цінності у роботі поліції, зокрема відданість захисту 
прав людини, рівності та недопущення дискримінації.

 Ê Кодекс поведінки поліції: визначає принципи, якими керується поліція у своїй 
роботі, зокрема цінності забезпечення культурно-етнічного різноманіття, рівності, 
захисту прав та недопущення дискримінації. 

 Ê Дисциплінарні кодекси поліції: зокрема, чітко визначені заходи покарання за дис-
кримінацію за ознакою ґендерної приналежності або зловживання.

 Ê Стандартні оперативні процедури: чітко сформульовані вказівки для всіх операцій 
поліції, у тому числі (але не виключно) розслідування злочинів на ґрунті ненависті 
та ГЗН. Стандартні оперативні процедури повинні забезпечити врахування ґендер-
ного аспекту у всіх розслідуваннях (в тому числі, в проведенні співбесід та допи-
тів); обшуках (осіб та майна); арештах та супроводі в’язнів; арештах на кордонах; а 
також, у розвідувальній діяльності та зборі й аналізі даних.* На практиці це означає, 
наприклад, що поліціянтки здійснюють обшук жінок; жінки і чоловіки, дорослі і 
діти тримаються під вартою окремо; жінки супроводжуються співробітниками-жін-
ками; у спілкуванні з людьми відмінної ґендерної ідентичності та самовираження 
використовуються належні ідентифікатори (його/її/вони); фіксується ґендерна при-
належність потерпілих від злочину та кривдників; у статистиці скоєння злочинів 
використовуються дані з розбивкою за ознакою статі. 

Приклад інтегрування ґендерної перспективи у загальні функції поліції наведено у Блоці 
10 щодо охорони правопорядку мирних зібрань.

Національні та загальнодержавні стратегії, програми та ініціативи щодо забезпечення 
ґендерної рівності та недопущення сексуальних домагань можуть стати початковою точ-
кою для діяльності, пов’язаної з питаннями ґендерної рівності, у лавах поліції.

Окрім врахування ґендерної проблематики у всіх сферах правоохоронної діяльності, 
служби поліції повинні мати конкретні, чітко визначені та всеохопні правила та про-
цедури, якими вони мають керуватися у протидії ГЗН. Такі правила та процедури мають 
передбачати:

 Ê отримання скарг щодо ГЗН (у поліцейських відділках та по телефону) у такий спосіб, 
що забезпечує конфіденційність та повагу до гідності, а також атмосферу довіри з 
боку інших потерпілих, які бажають повідомити про правопорушення

 Ê реагування на скарги щодо ГЗН таким чином, щоб уникнути вторинної віктиміза-
ції, в тому числі, уповноваження проводити арешт кривдників за обґрунтованою 
підозрою замість спонукання постраждалих повернутися до партнера, що чинив 
насильство

 Ê розслідування скарг щодо ГЗН

* Такі питання як розгляд 
справ, пов’язаних з ГЗН, 
включаючи захист потер-
пілих та свідків, надання 
послуг потерпілим особам, 
проведення підготовки 
та просвітницької роботи, 
спеціалізовані інституції та 
координація, також обгово-
рюються в Інформаційно-
методичному посібнику №4: 
«Ґендерні питання у секторі 
правосуддя».

Ґендерні питання в тюрмах 
та інших закладах позбав-
лення волі розглядаються в 
Інформаційно-методичному 
посібнику №5 «Ґендерні 
питання у пенітенціарних 
закладах». 

«Ґендерні питання у при-
кордонній службі» розгляда-
ються в Інформаційно-мето-
дичному посібнику №6. 

«Ґендерні питання у розвід-
увальних службах» розгляда-
ються в Інформаційно-мето-
дичному посібнику №14.

Питання проведення ґендер-
ного аналізу розглядаються в 
Інформаційно-методичному 
посібнику №15: «Інтегру-
вання ґендерної перспек-
тиви у процеси розробки 
та моніторингу виконання 
проектів для сектору безпеки 
і правосуддя». 
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 Ê перенаправлення до інших спеціалізованих служб (наприклад, з надання юридич-
них консультацій, медичної допомоги, психологічної та соціальної підтримки)

 Ê внутрішній контроль (наприклад, перегляд ведення справ щодо ГЗН)

 Ê обробка та аналіз інформації і статистичних даних з розбивкою за ознакою статі.

Правила й процедури слід розробляти у широких консультаціях, зокрема з НПО, які нада-
ють послуги у громаді, національними інституціями з прав людини, групами постражда-
лих від правопорушень та асоціаціями жінок та співробітників поліції, які належать до 
спільноти ЛГБТІ. Після завершення підготовки таких правил і процедур їх необхідно 
розповсюдити у поліції та громадах та виконувати, при цьому слід забезпечити про-
ведення підготовки працівників поліції з метою підвищення рівня розуміння та набуття 
необхідних навичок. 

Блок 10: Інтегрування ґендерної перспективи в охороні правопорядку мирних 
зібрань 
У мирних зібраннях громадян часто беруть участь представники маргіналізованих 
груп, зокрема жінки та особи ЛГБТІ. Незважаючи на те, що в деяких країнах існують 
обмеження права на мирні зібрання (а права людей відмінної сексуальної орієнтації, 
ґендерної ідентичності та самовираження на мирні зібрання особливою агресивно 
сприймаються), захист таких зібрань передбачений у міжнародному праві, оскільки 
вони є надзвичайно важливими для маргіналізованих груп населення у відстоюванні 
своїх прав та зусиллях по досягненню рівності. Поліція відіграє важливу роль у забез-
печенні захисту мирних зібрань та безпеки всіх учасників таких заходів. 

При плануванні мирних зібрань необхідно враховувати ґендерно диференційовані 
небезпеки для демонстрантів та широкої громадськості, а також фактор інтерсекціо-
нальності, особливо зауважуючи, що жінкам, дітям та ЛГБТІ може загрожувати насиль-
ство (у тому числі сексуальне насильство) з боку демонстрантів, противників демон-
странтів або поліції. Розробка ґендерно свідомої тактики передбачає:

 � відправку на завдання з охорони правопорядку зібрань різних співробітників 
поліції (жінок, чоловіків, співробітників різної расової приналежності, етнічного 
походження, ґендерної приналежності та релігії)

 � проведення підготовки поліцейських або консультацій з громадами для розуміння 
поліцією потреб маргіналізованих груп

 � врахування можливих наслідків для представників різних ґендерних груп – напри-
клад, як стратегія «стримування» або локалізації на обмеженому просторі людей 
(демонстрантів та тих, хто не приймає участі у демонстрації) може призвести до 
того, що жінки, діти та особи ЛГБТІ будуть вимушені знаходитися у потенційно 
небезпечних ситуаціях протягом тривалого періоду часу; або як закони/нормативні 
акти, що забороняють закривати обличчя чи носити інший одяг, можуть стати причи-
ною дискримінацію жінок-мусульманок, які носять хіджаби, або актів помсти щодо 
маргіналізованих груп.

Мирні зібрання, спрямовані саме на привернення уваги до ґендерних проблем (напри-
клад, гей-паради Pride та марші жінок) потребують додаткової уваги стосовно того, як 
можна захистити ці групи від залякування та насильства з боку противників демон-
странтів, які можуть чинити спротив такому запереченню ґендерних норм. Поліція несе 
відповідальність за захист прав всіх людей на свободу мирних зібрань, незалежно від 
того, наскільки обурливими вони можуть видаватися поліції та іншим людям. 

Джерела: UN General Assembly (2014) “Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful 
assembly and of association, Maina Kiai”, Human Rights Council [Генеральна Асамблея ООН (2014) Доповідь 
спеціального доповідача з права на свободу мирних зібрань та асоціацій — Майна Кіайі, Рада з прав людини], 
14 квітня 2014 р.
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Підрозділи та координатори з ґендерних питань*

Підрозділи та/або координатори з ґендерних питань можуть надати допомогу у забез-
печенні врахування ґендерних питань у поліції та сприяти створенню та роботі урядо-
вих міжгалузевих робочих груп. Це, своєю чергою, може забезпечити надання поліції 
найсучасніших знань з ґендерної тематики та залучення поліції до загально-урядових 
ініціатив з досягнення ґендерної рівності. 

Підрозділи та координатори з ґендерних питань у поліції зазвичай відповідають за деякі 
або всі дії, наведені далі у списку:

 Ê проведення або замовлення досліджень, оцінок та аудиту з ґендерної проблематики

 Ê підтримка розробки та реалізації політики, процедур, програм та рекомендацій з 
ґендерної проблематики

 Ê розробка та моніторинг ґендерних показників** 

 Ê звітування про досягнутий прогрес

 Ê підготовка та навчання з ґендерних питань. 

Окрім того, підрозділи та координатори з ґендерних питань можуть працювати спільно 
з механізмами внутрішнього контролю та дисциплінарними механізмами для забезпе-
чення розгляду заяв про ґендерну дискримінацію або зловживання у поліції. 

Підрозділи та координатори з ґендерних питань можуть також відігравати стратегічну 
роль у координуванні роботи з ґендерних питань з урядовими агенціями. Така робота 
включає, наприклад, підтримку у розробці, реалізації та звітуванні щодо правоохоронних 
аспектів у національних планах дій з виконання Порядку денного «Жінки, мир, безпека». 

Враховуючи широкий діапазон функцій, важливо, щоб підрозділи та координатори з 
ґендерних питань були забезпечені ресурсами, а також мали положення на достатньо 
високому рівні керівництва поліції, щоб мати необхідний потенціал та повноваження 
для виконання своїх задач. 

Підготовка та професійний розвиток^
Підготовка поліції може бути початковою – при вступі на службу, спеціальною або являти 
собою підвищення кваліфікації без відриву від служби, та є загальноприйнятою страте-
гію набуття необхідних професійних якостей (знань, навичок та підходів) і зміни пове-
дінки. Незалежно від місця проведення підготовки – в учбових центрах, академіях чи на 
робочому місці – вона може мати важливе значення для забезпечення змін в організації, 
якщо матеріал розроблено та викладено належним чином. З величезного обсягу під-
готовки, проведеної в рамках реформи поліції, зроблено низку висновків щодо того, що 
справді спрацьовує у забезпеченні навчання та зміні поведінки.16 Підготовка може бути 
легкою початковою точкою, але щоб вона була дійсно ефективною, її слід використову-
вати не тільки для надання навичок та знань, але й для формування простору для роботи 
над процесами довгострокових змін. 

Ґендерні питання можуть бути включені у всі навчальні плани та програми підготовки. 
Це означає, що підготовка з проведення розслідувань, наприклад, повинна включати 
пояснення щодо того, як слідчі методи можуть бути адаптовані до потреб жінок та осіб 
відмінної сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності та самовираження; а також, як 
розслідувати справи, пов’язані з ГЗН. До того ж, конкретні курси, спрямовані на підви-
щення інформованості та рівня розуміння ґендерних концепцій та ГЗН можуть включати 
такі теми:

* Використання кадрів, які 
мають спеціалізовані знання 
та досвід у сфері ґендерної 
проблематики та національ-
них планів дій з виконання 
Порядку денного «Жінки, 
мир, безпека» розглядаються 
також в Інформаційно-
методичному посібнику №1 
«Управління сектором без-
пеки, реформа сектору без-
пеки та ґендерні питання» 
та в Концептуальному 
документі «Застосування 
принципів управління секто-
ром безпеки для реалізації 
Порядку денного «Жінки, 
мир, безпека».

** Ґендерні показники, 
а також відповідні при-
клади, розглядаються в 
Інформаційно-методичному 
посібнику №15: «Інтегру-
вання ґендерної перспек-
тиви у процеси розробки 
та моніторингу виконання 
проектів для сектору безпеки 
і правосуддя».

^ Ефективні методики під-
готовки з ґендерних питань 
також розглядаються в 
Інформаційно-методичному 
посібнику №1 «Управління 
сектором безпеки, реформа 
сектору безпеки та ґендерні 
питання».
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 Ê поняття «ґендер» та «різноманіття», в тому числі, обговорення поняття «маскулін-
ність»

 Ê правила організації та кодекси поведінки щодо недопущення дискримінації, сексу-
альних домагань та утисків на ґрунті ґендерної приналежності, цькування та зло-
вживання, правові та етичні зобов’язання і дисциплінарні наслідки за невиконання 
таких правил

 Ê повага до прав людини жінок, хлопців, дівчат та осіб ЛГБТІ, сприяння реалізації цих 
прав

 Ê протоколи та методи роботи з такими проблемами:

 � домашнє насильство

 � зґвалтування та інші форми сексуальної агресії

 � переслідування

 � торгівля людьми та рабство

 � злочини в ім’я честі

 � злочини на ґрунті ненависті, в тому числі жорстоке поводження та насильство 
на ґрунті гомофобії і трансфобії

 � насильницькі дії сексуального характеру проти дітей

 � проституція (як нелегальна, так і регламентована законодавством).

Необхідно провести підготовку належного рівня з ґендерних питань для старших поса-
дових осіб поліції, щоб вони могли розробляти, впроваджувати та контролювати вико-
нання правил та процедур, пов’язаних з забезпеченням ґендерної рівності. Так само, 
спеціалізовані знання та навички з ґендерних питань необхідні особовому складу під-
розділів, відповідальних за внутрішній контроль. 

Якість та ефективність підготовки з ґендерних питань має різний рівень. Приклади ефек-
тивної підготовки поліції з питань протидії домашньому насильству та злочинам на ґрунті 
гомофобії та трансфобії наведено у практичних прикладах 3 та 4 відповідно на стор. 57 
та 58. Підвищити ефективність підготовки з ґендерних питань можна, застосовуючи під-
ходи, наведені далі.17

 Ê Зміст програми підготовки

 � Проведення роботи зі створення офіційного курсу підготовки з ґендерних 
питань, який би увійшов до програми щорічної планової підготовки поліції та 
курсу для викладання у поліційних академіях. Ця робота допоможе уникнути 
несистематичної підготовки, а також різниці у підготовці, яка призводить до 
численних моделей та методик. Важливо також забезпечити, щоб проведення 
підготовки ініціювалося і здійснювалося на місцях. 

 � Забезпечення відповідності й актуальності змісту та матеріалів для конкретних 
умов. Адаптація підготовки з урахуванням обмеженості ресурсів, якими опе-
рує поліція, а також з урахуванням функцій, повноважень та посадового рівня  
учасників. 

 � Проведення підготовки мовою, яку розуміють усі учасники, а не тільки офіцій-
ними мовами. Для цього можливо треба буде більше часу для підготовки місце-
вих інструкторів або викладачів. 

 Ê Навчальна методологія 

 � Методи донесення знань повинні бути належними для дорослих та відповідати 
рівню освіти учасників, що означає, що подання матеріалу у формі лекцій може 
бути недоречним. 
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 � Підготовка з ґендерних питань означає не стільки передачу знань, скільки зміну 
ставлення та поведінки. Учасників потрібно залучити на емоційному рівні, а не 
лише на когнітивному. Для цього потрібно спиратися на трансформаційний під-
хід, методи навчання на основі реального досвіду інші навчальні методи. 

 � У ході підготовки слід наводити практичні приклади та використовувати рольову 
гру, щоб показати зв’язок між обговоренням понять та реальною практикою. 

 � У ході підготовки слід виділити час для залучення учасників до обговорень, 
уточнення незрозумілих питань та розмірковування над практичним застосу-
ванням змісту підготовки.

 Ê Інструктори та викладачі

 � Залучення керівників поліції до підготовки з ґендерних питань може сприяти 
усвідомленню важливості тематики та продемонструвати прагнення змін.

 � При призначенні інструкторів та викладачів потрібно, по можливості, залучати 
чоловіків, жінок та осіб відмінної сексуальної орієнтації, ґендерної ідентич-
ності та самовираження.

 � Варто залучати у якості інструкторів та викладачів як співробітників поліції, так 
і людей, які не працюють у службі. Особи, які не є поліцейськими, як-от пред-
ставники жіночих груп, груп ЛГБТІ або представники зі структур сектору пра-
восуддя, можливо, нададуть своє бачення під іншим кутом – такий собі погляд 
ззовні – вони можуть мати унікальний досвід та знання з навчальної теми. 

 Ê Час та місце 

 � Слід перевірити, чи тривалість, час та місце проведення підготовки стане на 
заваді участі деяких людей (наприклад, жінки, яким, можливо, необхідно вико-
нувати домашні обов’язки після закінчення робочого дня). 

 Ê Закріплення набутих знань

 � Підготовку слід закріпити шляхом проведення подальших контрольних заходів, 
наприклад: через 6-12 місяців проводиться оцінка з метою перевірки резуль-
татів навчання та змін у поведінці; наставництво, спостереження за роботою 
колег або підтримка у навчанні без відриву від роботи для закріплення вивче-
ного матеріалу; перевірки на місцях; послуги для учасників, коли вони можуть 
задати додаткові питання або отримати додаткову інформацію. 

Спеціальні поліцейські відділки, пункти або мережі контактів для жінок, дітей 
або осіб ЛГБТІ 

Поширена стратегія покращення якості реагування поліції на проблеми жінок та дітей –  
це створення спеціальних поліцейських відділків (підрозділів, пунктів) для розслі-
дування скоєних проти них злочинів. Так само, деякі служби поліції створили мережі 
співробітників з числа ЛГБТІ для взаємодії з відповідними громадами. Такі спеціальні 
служби відрізняються від підрозділів з ґендерних питань (див. стор. 35), а їх призначен-
ням є застосування ґендерної перспективи у всіх функціях та завданнях поліції. 

Спеціальні служби для жінок, дітей та осіб ЛГБТІ забезпечують більш адаптовану та сві-
дому правоохоронну діяльність групам з певними потребами, та можуть виступати у ролі 
сполучної ланки з деякими іншими службами підтримки, наприклад з надання юридич-
ної, медичної та психологічної допомоги (які іноді об’єднані у єдиний центр, де потер-
пілі можуть отримати доступ до всіх послуг). Спеціально створені служби також можуть 
допомогти здолати деякі з чинників, що не дозволяють жінкам та особам ЛГБТІ повідо-
мити про злочини проти них, як-от культурні табу та соціальні норми, котрі знеохочують 
публічно говорити про такі злочини, а також сором та стигма, а також зневажлива реакція 
з боку поліції. В той же час, було б помилкою припустити, що жінки у спеціальних службах 
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матимуть «природний» потяг до такої роботи: працівники спеціальних відділків або під-
розділів потребують спеціальної підготовки, незважаючи на їх ґендерну приналежність.18

Спеціальні служби діють по-різному у різних умовах (див. практичний приклад 5 на стор. 
60). Відділки поліції для жінок часто, хоча й не завжди, укомплектовані в першу чергу 
жінками. В деяких випадках, вони знаходяться у приміщенні, окремому від основного 
відділку поліції; в інших випадках, вони розташовані у межах поліцейського відділку. 
Як показано у практичному прикладі, устрій спеціальних служб різниться відповідно до 
місцевих умов: не існує єдиної, універсальної моделі. Відокремлення жінок у їх власний 
окремий підрозділ поліції може сприйматися як сегрегація та продовження нерівно-
сті та допускати припущення, що тоді звичайним поліцейським відділкам не потрібно 
надавати допомогу жінкам. Утім, окремі служби можуть стати ще одним шляхом до досяг-
нення рівності, які в деяких умовах можуть бути більш прийнятними з культурної точки 
зору та можливими з політичної точки зору.19

Попри ці фактори, щоб досягти ефективної роботи, служби поліції, що містять спеціальні 
служби для жінок або осіб ЛГБТІ (або ті, котрі планують їх створити) повинні взяти до 
уваги наступне.

 Ê Забезпечення доступу. Пункти/відділки повинні бути достатньо поширеними та 
належним чином розташовані, щоб бути географічно досяжними (та з ними можна 
зв’язатися); спроможні оперувати різноманітними мовами; доступні за коштом; 
використовувати процедури, зрозумілі непрофесіоналам; надавати послуги для 
дітей/малюків, зокрема ігрові зони.

 Ê Необхідна інфраструктура для надання конфіденційності, в тому числі, окремі при-
міщення для співбесід та різні входи для потерпілих та імовірних злочинців.

 Ê Робота у партнерстві з прокуратурою та судовими органами для забезпечення того, 
щоб справи були достатньо обґрунтованими для подання в суд та не були неви-
правдано затягнутими.

 Ê Розподіл обов’язків та навантаження між регулярними поліцейськими відділками/
підрозділами та спеціальними відділками/підрозділами для забезпечення того, що 
всі поліцейські продовжують розглядати запобігання та реагування на насильство 
проти жінок та осіб відмінної сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності й 
самовираження як свій обов’язок та розділяють спільний підхід. Слід застосовувати 
підхід «будь які двері – це правильні двері», щоб жінки могли повідомити про зло-
чин у жіночому відділку/пункті або загальному відділку поліції без наслідків для 
розгляду справи (тобто, чи буде справа розглядатися як кримінальна або цивільна). 

 Ê Сприяння доступу до інших послуг, в тому числі медичної, психосоціальної та юри-
дичної допомоги, безпечні домівки тощо, та координація ведення індивідуальних 
справ по всіх службах. 

 Ê Безперервна спеціалізована підготовка для персоналу, розміщення персоналу з 
урахуванням культурної практики та соціальних норм. В деяких випадках це озна-
чає, що відділки для жінок слід укомплектовувати поліціянтками, або спеціальні 
підрозділи для осіб ЛГБТІ укомплектовані співробітниками, що належать до групи 
ЛГБТІ, але це не завжди необхідно або бажано.

 Ê Підтвердження важливості ролі та функціонування спеціальних відділків/ підроз-
ділів як основної роботи поліції, щоб вони не сприймались як вторинні, менш важ-
ливі пости поліції, що комплектуються співробітниками нижчої якості або надають 
обмежені перспективи підвищення. 

 Ê Стратегії підвищення поінформованості громадськості про присутність та призна-
чення спеціальних підрозділів/відділків. 

 Ê Виділення достатнього фінансування та ресурсів, щоб спеціальні служби та підроз-
діли не створили попит, який вони не зможуть задовольнити.



44 Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Ґендерні питання у секторі безпеки»

Поліцейські відділки для роботи з жінками потенційно можуть підвищити показники 
насильства проти жінок та дівчат (НЖД) та привести до підвищення рівню повідомлень, 
по меншій мірі, на початковому етапі.20 Але для забезпечення ефективного реагування 
поліції на такі повідомлення необхідна додаткова підтримка у вигляді фінансування, 
рішучості в подоланні проблеми з боку політиків та керівництва поліції, а також зв’язку з 
позитивно настроєною системою правосуддя. Обмежені показники того, що такі відділки/
підрозділи ведуть до більшої кількості судових рішень за скоєння НЖД, вказують на те, 
що до них слід підходити обережно, якщо це є метою.

Внутрішній контроль у поліції та механізми незалежного нагляду* 
Ефективні механізми внутрішнього та зовнішнього нагляду можуть забезпечувати більш 
широкомасштабні зусилля з інтегрування ґендерної перспективи у роботі поліції, моні-
торингу результативності роботи поліції та попередження і прийняття заходів проти 
упереджень, дискримінації та зловживань у структурі та діях поліції. Існує ціла низка 
механізмів внутрішнього контролю, включаючи наступні:

 Ê процедури у відділі кадрів, котрі вимагають проведення перевірки особистих даних 
при прийомі на службу

 Ê постійний перегляд якості виконання роботи, який надає підстави як для просу-
вання по службі, так і усунення від посади

 Ê незалежні підрозділи поліції, відповідальні за прийняття та розгляд скарг, розслі-
дування та дисциплінарні процеси, які включають імовірні порушення дисципліни 
співробітниками поліції (також можуть називатися відділами «внутрішніх справ» 
або «професійних стандартів»)

 Ê все частіше, використання технологій, наприклад, натільних камер або таких, що 
розміщуються на приборній панелі, котрі можуть як захищати співробітників полі-
ції, так і виступати в якості механізму підвищення відповідальності для нагляду за 
їх поведінкою. 

Механізми зовнішнього нагляду є незалежним від поліції, а деякі з них є повністю неза-
лежними від урядових структур. Це: 

 Ê Міністерство внутрішніх справ (надає стратегічній курс поліції)

 Ê судові органи (виносять рішення або розпорядження, які поліція повинна виконувати)

 Ê парламент (складає закони, виконання яких поліція повинна забезпечувати, та 
здійснює нагляд за роботою міністерств) 

 Ê національні інституції з захисту прав людини, зокрема комісії з прав людини

 Ê інститути уповноважених зі справ людини

 Ê антикорупційні комісії 

 Ê комісія з розгляду скарг з приводу діяльності поліції. 

Поліція також може звітувати або співпрацювати з форумами з охорони правопорядку 
на рівні спільнот або органами цивільного нагляду. Крім того, за поліцією неофіційно 
ведеться нагляд з боку організацій громадянського суспільства, включаючи ЗМІ, громад-
ськими групами активістів та дослідницьких організацій.^

Щоб ефективно забезпечити врахування ґендерної проблематики, внутрішнім та 
зовнішнім механізмам контролю та нагляду слід брати до уваги те, які диференційовані 
наслідки мають структури, політика та практика роботи, моніторинг яких вони проводять, 
для чоловіків, жінок, хлопців і дівчат та груп, котрі включають осіб ЛГБТІ, котрі працюють 
у поліції, а також звертаються до поліції. Для цього необхідні дані з розподілом за ґен-
дерною ознакою про злочини та справи з метою аналізу впливу ґендерного чиннику на 

* Більше інформації з ґен-
дерних питань у внутріш-
ньому контролі поліції, див. у 
публікації DCAF/ОБСЄ/ОБСЄ/
БДІПЛ (2014) «Інтегрування 
ґендерної перспективи у вну-
трішньому нагляді поліції». 

Більше інформації з ґендер-
них питань у зовнішньому 
нагляді, див. Інформаційно-
методичний посібник №7, 
«Парламентський нагляд за 
сектором безпеки та ґен-
дерні питання» і DCAF/ОБСЄ/
ОБСЄ/БДІПЛ (2014) «Інтегру-
вання ґендерної перспективи 
у нагляді за сектором без-
пеки інституціями уповно-
важених з прав людини та 
національними інституціями 
з прав людини».

^ Більше інформації 
щодо нагляду з боку 
громадянського суспільства 
див. в Інформаційно-
методичному посібнику №9 
«Ґендерні питання у нагляді 
громадянського суспільства 
над сектором безпеки», у 
Зб. під ред. Mеган Бастік 
та Крістін Валасек, 2008 
р. «Ґендерні питання та 
реформи сектору безпеки», 
Женева: DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, 
UN-INSTRAW.
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віктимізацію, скоєння злочинів та протидію їм. Органи нагляду повинні зосереджувати 
увагу на правах жінок та осіб ЛГБТІ, в тому числі здійснювати ретельний контроль роз-
гляду злочинів ГЗН та ґендерно диференційованих злочинів на ґрунті ненависті з метою 
забезпечення високих стандартів професійної поведінки у реагуванні поліції на зло-
чини, скоєні щодо таких категорій населення. Такий контроль може висвітлити будь-які 
недобросовісні дії поліції, а також сфери, де потрібно покращення роботи. Механізми 
контролю та нагляду також можуть забезпечити більше різноманіття у лавах поліції, шля-
хом моніторингу набору до роботи, відбору кадрів, утримання та просування по службі, а 
також умов служби. Окрім того, такі механізми можуть забезпечити запобігання та при-
пинення дискримінації, цькування та сексуальних домагань, переслідування, утисків та 
зловживань за ознакою ґендерної приналежності у лавах поліції, а також ГЗН з боку 
співробітників поліції по відношенню до громадян.

Щоб бути ефективними, механізми контролю та нагляду повинні мати рішучу підтримку 
з боку керівництва поліції, щоб дотримання стандартів поведінки, моніторинг та скарги 
з приводу порушень розглядалися з усією серйозністю, та щоб порушення мали наслідки 
у формі дисциплінарних заходів та інституційних змін. Така ситуація означає, що під-
розділам з розгляду внутрішніх справ або іншим рівнозначним їм підрозділам мають 
бути забезпечені належне фінансування та повага у лавах поліції. Важливо пам’ятати, що 
механізми нагляду, особливо внутрішні, можуть бути вразливими до того ж політичного 
тиску, що впливає на поліцію в цілому або державну службу взагалі. Захист незалежності 
механізмів нагляду від такого тиску є важким, але вкрай важливим завданням.

Щоб користуватися довірою усіх груп суспільства, механізми контролю та нагляду пови-
нні мати різноманітний склад. Приймаючи до уваги той факт, що люди, які потерпають 
від цькувань, домагань та зловживань, часто не повідомляють про це через побоювання 
наслідків, тягар відповідальності за повідомлення про такі злочини не слід класти 
виключно на жертви. Механізми нагляду повинні активніше діяти щодо пошуку при-
кладів та аналізу досвіду особового складу з розподілом за статтю, наприклад, шляхом 
проведення регулярних анонімних опитувань або бесід. 

Спостереження з боку механізмів контролю та нагляду повинні сприйматись поліцією 
в позитивному ключі як необхідна та корисна функція для забезпечення верховенства 
права та захисту прав усіх людей. Поліція повинна зробити необхідні кроки для роботи 
з механізмами нагляду (поважаючи при цьому їх незалежність) та сприймати їх реко-
мендації як конструктивну критику, призначену для створення безпечнішого суспільства 
для всіх і кожного.

Поліція громад

Поліція громад – це такий підхід у роботі поліції, коли першочергова увага приділяється 
побудові стосунків та роботі з громадою для вирішення проблем захисту та безпеки у цій 
громаді. Спрямованість такого підходу на розуміння потреб громади та адаптація стратегій 
роботи поліції до цих потреб означає, що цей підхід може допомогти у забезпеченні 
правоохоронної діяльності з глибшим усвідомленням ґендерної проблематики. 

Робота поліції у громаді може набувати різних форм, проте найбільш спільною рисою 
є форуми для спілкування, де поліція та громади, яким вона служить, збираються разом 
для обміну інформацією, обговорення проблем, що їх турбують, та планування розвитку 
громади (див. практичний приклад 6 на стор. 62). У Блоці 11 наведений приклад того, як 
на таких форумах можуть розроблятися спільні плани дій.
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Робота поліції у громаді також може бути ефективним способом сприяння підвищенню 
ролі жінок у лавах поліції, оскільки сильні навички спілкування та дипломатичності, 
потрібні у роботі поліції у громаді, часто вважаються сильними сторонами жінок. Націо-
нальний центр США з проблем жінок у роботі поліції наводить такі спостереження: 

Блок 11: Плани дій щодо забезпечення безпеки у громаді 
В той час, коли під охороною правопорядку у громаді зазвичай розуміють партнерство 
між поліцією та спільнотами, організації громадянського суспільства також можуть 
підтримувати більше ініціатив зі створення безпеки на рівні громади, котрі можуть 
залучати поліцію, але не завжди мають це робити. Одним з таких прикладів є плани дій 
зі створення безпеки у громаді, складені за підтримки міжнародної неурядової органі-
зації «Saferworld», реалізовані у таких різноманітних країнах, як Киргизстан, Непал та 
Південний Судан. Такий тип співпраці дає можливість громадам та основним зацікавле-
ним сторонам, у тому числі суб’єктам забезпечення безпеки, спільно виявляти проблеми 
в сфері безпеки й чинники, що лежать в їх основі, та визначати їх пріоритетність. 

План дій щодо забезпечення безпеки у громаді формується громадою у відповідності 
до проблем в сфері безпеки або громадського захисту, котрі хвилюють її членів. Для 
складання плану дій залучаються різні члени громади, суб’єкти забезпечення безпеки 
та інші зацікавлені сторони, які разом розробляють план, де чітко викладена детальна 
«дорожня мапа» заходів та дій, які є реалістичними, досяжними та призведуть до види-
мих результатів. Громади повинні визначити власні критерії стосовно того, що собою 
являють успішні зміни. Такий план побудовано на ініціативі громади, знаходиться під її 
контролем та повинен спиратися на існуючий потенціал та ресурси. 

Такі плани включають: 

 � чітке визначення проблеми

 � погоджені кроки у її вирішенні 

 � розподіл завдань 

 � цілі та показники прогресу 

 � дати регулярного перегляду для перевірки прогресу.

Основною складовою плану дій із забезпечення безпеки у громаді є викладення реаль-
них дій з чітко встановленим терміном виконання, котрі реалізують зацікавлені сторони, 
з чітким розподіленням відповідальності за хід їх виконання. Фактично, майже немає 
обмежень для включення дій до плану, якщо вони є досяжними в межах потенціалу та 
ресурсів, що наявні у розпорядженні зацікавлених сторін та їх мережі зв’язків.

Деякі плани дій із забезпечення безпеки у громаді наводять конкретні прості рішення 
проблем, наприклад, встановлення замків на двері у приміщеннях загального вико-
ристання багатоквартирних будинків. Інші ж, як-от встановлення вуличних ліхтарів 
або регулярні консультації, де поліцейські зустрічаються з місцевими жителями для 
обговорення злочинів, можуть потребувати значних витрат часу. Що є спільним для всіх 
цих планів – це те, що для досягнення успіху інституції, громади та громадяни повинні 
працювати разом у напрямку погоджених цілей.

Для забезпечення того, щоб на форумах з безпеки громади розглядали потреби та 
інтереси всіх людей, а тому числі, маргіналізованих за ознакою їх ґендерної прина-
лежності, надзвичайно важливо забезпечити участь на цих форумах представників всіх 
верств населення, щоб голоси всіх були почуті. Досягти цього можливо шляхом пред-
ставлення маргіналізованих груп у форумах з безпеки у громаді, або шляхом прове-
дення окремих форумів, де маргіналізовані групи почуваються безпечніше, та можуть 
спокійно і відкрито обговорювати те, що їх хвилює.

Джерело: Адаптовано з публікації W. Bennett (2014) Community Security Handbook, London: Saferworld [В. Бенет 
(2014): Довідник з безпеки у громаді, Лондон: Saferworld].
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… жінки, які працюють у поліції, часто володіють кращими навичками спілкування, 
ніж їх колеги-чоловіки, та демонструють кращу здатність долучатися до співпраці та 
розбудови довіри, необхідних для реалізації моделі поліції у громаді … навіть при-
сутність жінок у цій сфері часто викликає зміни у політиці та процедурах, корисні 
як для жінок, так і для чоловіків, що працюють у поліції.21

Отже, присутність більшої кількості жінок у поліції сама по собі допомагає здійснювати 
правоохоронну роботу у громаді та переорієнтувати культуру поліції у більш широкому 
масштабі. 

Утім, роботу поліції у громаді критикують.22 Елемент «громади» часто перебільшує сту-
пінь її згуртованості як одиниці суспільства, при цьому замовчується той факт, що робота 
поліції у громаді часто виключає деякі її частини. Більш того, зміна орієнтації поліції 
практично неможлива у суспільних умовах, що характеризуються високим ступенем 
нерівності та соціальної ізоляції. Така ситуація підкреслює важливість реформи у поліції 
у більш широкому контексті перетворень у суспільстві стосовно залучення всіх верств 
населення та захисту прав. 

Незважаючи на ці недоліки, виявлено, що ініціативи щодо створення поліції громад 
ведуть до підвищення відчуття безпеки серед жінок, хоча й не ясно, чи призвело це до 
фактичного падіння рівня НЖД.23 Тому будь-які зусилля запровадити поліцію громад 
повинні бути реалістичними щодо того, яку мету вони переслідують, та усвідомлювати 
труднощі та довгостроковість задачі справжніх зрушень у філософії діяльності поліції.

Робота з недержавними суб’єктами забезпечення безпеки і правосуддя
Різноманітні недержавні суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності присутні у різ-
них країнах. До недержавних суб’єктів здійснення правоохоронної діяльності відно-
сяться: традиційні лідери, суспільні та релігійні організації, озброєні угруповання та кри-
мінальні групи, громадські групи або співробітники з громадських питань, професійні 
об’єднання та комерційні суб’єкти забезпечення безпеки. Часто ті самі суб’єкти виконують 
функції поліції, правосуддя та вирішення спорів, майже або взагалі без диференціації 
цих ролей. В деяких країнах ці недержавні суб’єкти можуть бути чисельнішими, краще 
підготовленими, мати кращі ресурси та бути могутнішими за державні правоохоронні 
органи.24

На адресу неофіційних, недержавних або традиційних суб’єктів забезпечення та вирі-
шення спорів часто звучить критика за дискримінацію жінок та груп меншин. Утім, на них 
і досі є попит, частково через їх авторитет у традиційній культурі, територіальну близь-
кість та ймовірну фінансову доступність у порівнянні з офіційною системою. Приймаючи 
до уваги, що багато людей продовжують покладатися на них, важливо розглянути, як 
можна залучити недержавні правоохоронні послуги до зусиль по сприянню ґендерної 
рівності. Успішні стратегії:

 Ê проведення підготовки з ґендерних питань та прав

 Ê залучення жінок до патрулювання та процесів прийняття рішень

 Ê протоколювання рішень про покарання для забезпечення реєстрації прецедентів, 
котрі можна використовувати для висвітлення та уникнення дискримінації

 Ê робота з традиційними та релігійними лідерами щодо прийняття та забезпечення 
дотримання підзаконних актів та релігійних законів у підтримку прав жінок та осіб 
ЛГБТІ, в тому числі, зміна або припинення згубних традиційних практик

 Ê підтримка механізмів вирішення спорів у громаді в роботі з жінками та особами 
ЛГБТІ для допомоги їм у залагодженні суперечок та захисту від дискримінації. 
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Залежно від стосунків між державою та недержавними суб’єктами здійснення правоохо-
ронної діяльності, організації громадянського суспільства можуть мати кращі можливості, 
ніж державні правоохоронні органи, для роботи з недержавними суб’єктами. На Соло-
монових Островах, наприклад, у сільських громадах було призначено співробітників з 
питань громади – як чоловіків, так і жінок – для виконання ролі сполучної ланки між гро-
мадою та поліцією, котрі допомагають вибудувати стосунки між державою та чисельними 
громадами, що мешкають у віддалених, важкодоступних населених пунктах.25 Такі співро-
бітники з питань громади часто є першою інстанцією для людей, що зіткнулися з пробле-
мою або мають невирішену суперечку, котрі допомагають зорієнтувати людей у послугах, 
що надає держава, в тому числі жінок, що пережили досвід домашнього насильства. 

Залучення недержавних суб’єктів здійснення правоохоронної діяльності не завжди є 
належним, та вимагатиме різних стратегій у різних ситуаціях. У будь-якій роботі з недер-
жавними суб’єктами треба усвідомлювати небезпеку нанесення шкоди шляхом закрі-
плення дискримінаційних практик.

4.4 За рахунок змінення суспільних очікувань та упереджень 
щодо ґендерних ролей

У цьому розділі йдеться про те, яку роль поліція може відігравати у зміні соціальних 
норм для усунення, в першу чергу, упередженості, яка лежить в основі ґендерної нерів-
ності та закріплює її. В цьому сенсі, в той час, як у попередніх розділах йшлося про те, як 
виправити ситуацію з виключенням жінок, досягти більшого різноманіття та які підходи 
використати щодо ГЗН, у цьому розділі переслідується амбітна ціль з роботи у напрямку 
суспільства без такого виключення та насильства. Важливо зауважити, що такі стратегії 
змін можуть взаємно посилювати одна одну. Наприклад, зусилля щодо зміни ґендерних 
стереотипів у суспільстві можуть заохотити більше жінок та більше різноманітних людей 
до вступу до лав поліції.

Інформаційно-просвітницькі кампанії
За допомогою інформаційно-просвітницьких кампаній можна розвінчати існуючі поши-
рені стереотипи та упередження стосовно ґендерної приналежності та ролей. В таких 
кампаній можуть використовуватися різні медійні форми, в тому числі, рекламні стенди, 
соціальна реклама на телебаченні, теле- й радіопрограми, кампанії в інтернеті, опові-
щення на мобільних телефонах та заходи у громаді, наприклад діалоги або практичні 
заняття й семінари з метою підвищення обізнаності з проблеми. Поліція може відігра-
вати корисну роль у таких кампаніях, оскільки їй належить авторитетна роль у громаді 
та тому, що стереотипно правоохоронна діяльність сприймається як традиційно чоловіче 
заняття. У партнерстві між поліцією, іншими урядовими структурами, громадянським сус-
пільством та міжнародними організаціями можна розвінчати такі стереотипи. Напри-
клад, поліція може: 

 Ê використовувати рекламні стенди або радіо-програми, де в центрі уваги були б 
співробітниці поліції чи особи ЛГБТІ, та спростовувати уявлення про роботу у полі-
ції як суто чоловічу професію

 Ê розповсюджувати інформацію для підвищення обізнаності про законодавство сто-
совно ГЗН та способи повідомлення про такі злочини, використовуючи SMS, радіо- 
та телепрограми або роз’яснювальну роботу у громаді 

 Ê приймати участь у радіо- та телеобговореннях про те, що означає бути чоловіком, 
спростовуючи уявлення про те, що мужність коріниться в фізичній силі та агресії

 Ê приймати участь у гей-парадах, щоб продемонструвати підтримку спільноти ЛГБТІ 
та співробітників поліції, які належать до ЛГБТІ. 
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Інформаційно-просвітницькі кампанії є зазвичай частиною цілого комплексу заходів 
для досягнення змін; насправді ж, підвищення обізнаності з цього питання у відсутність 
інших реформ може привести до зворотного ефекту. Якщо заохотити більше жінок пові-
домляти поліції про домашнє насильство, але при цьому не надати поліції додаткових 
навичок або ресурсів для проведення розслідувань, існуватиме небезпека, що інфор-
маційно-просвітницька кампанія може завдати шкоди, створивши попит, який не можна 
задовольнити. Але у потрібній комбінації інформаційно-просвітницькі кампанії можуть 
дати поштовх обговоренням ґендерних упереджень, які сприяють утворенню проблем-
них стереотипів, та пропагувати більш рівноправні очікування стосовно ґендерних ролей. 

При підготовці будь-якого типу інформаційно-просвітницької кампанії важливо розгля-
нути потенційні ризики та непередбачувані наслідки, а також перевірити, щоб матеріали, 
які використовуються, не закріплювали стереотипи. Варто також поставити деякі або всі 
з цих питань.

 Ê Які ідеї намагається донести кампанія стосовно чоловіків, жінок, хлопців, дівчат та 
осіб ЛГБТІ? Чи є зображення та ідея позитивними? Чи закріплюють вони шкідливі 
стереотипи?

 Ê Чи під час розробки матеріалів кампанії було проведено консультації з достатньо 
широкою авдиторією для забезпечення того, щоб групи, чиїм правам має сприяти 
кампанія, підтримують даний підхід?

 Ê Чи кампанія узгоджується з більш широкими заходами, як-от національний план дій? 

 Ê Чи є наша організація найкращим рупором або платформою для цієї проблеми? Чи 
краще було б працювати у партнерстві з іншою організацією або за її підтримки, в 
тому числі, жіночих організацій та організацій осіб ЛГБТІ? 

 Ê Чи може кампанія завдати шкоди, навіть ненавмисно? Якщо у кампанії публічно 
з’являться певні особи, чи викликає це негативну зворотну реакцію? Якщо у громаді 
дати поштовх обговоренню делікатних тем, які ресурси або підтримка наявні для 
захисту вразливих людей, котрі можуть бути викриті або постраждати?

 Ê Які інші стратегії змін приведено в дію, щоб забезпечити, щоб задум кампанії про-
довжував працювати? 

Залучення чоловіків та хлопців 

Дуже часто вважається, що проблему ГЗН можна вирішити, працюючи тільки з жінками 
та дівчатами; зв’язок з насильством проти чоловіків і хлопців та з уявленнями про маску-
лінність не береться до уваги. Запобігання ГЗН, у більшості випадків означає запобігання 
насильства, скоєного чоловіками. В зв’язку з цим, важливо залучати чоловіків та хлопців 
до обговорень про маскулінність, владу та насильство та намагатись змінити їх ставлення 
та поведінку. Поліція може відігравати значну роль у запобіганні такому насильству та 
сприянні цим змінам. 

Оскільки уявлення про маскулінність формуються у дитинстві та юності, важливо залу-
чати хлопці до обговорень про маскулінність. Співробітники поліції можуть грати важ-
ливу роль, використовуючи свій авторитет та традиційно мужній стереотипний імідж у 
киданні виклику уявленням хлопців про те, що значить бути чоловіком. У Східному Тим-
орі, наприклад, у кампанії під патронажем Державного секретаря зі сприяння рівності, 
Асоціації «Чоловіки проти насильства» та ООН були представлені такі діячі вищого рівня, 
як президент, прем’єр-міністр, голова штабу національної армії, заступник командуючого 
поліції та голова парламенту країни, для виступу проти НЖД, використовуючи свою роль 
як чоловіків-лідерів для донесення ідей до чоловіків та хлопців. В іншій кампанії поліція 
Уганди публічно носить малюків на спині та хмиз і воду на голові для привернення уваги 
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до ґендерно-диференційованого розподілу праці та підвищення обізнаності про висо-
кий рівень НЖД.26 Такі кампанії привертають увагу саме завдяки загально існуючому 
стереотипу про правоохоронну діяльність як чоловічу роботу, ще більше підсилюючи цю 
можливість для поліційних служб кинути виклик ґендерним нормам.

Ціла низка організацій, котрі ведуть роботу з чоловіками та хлопцями, об’єдналися у 
всесвітню спілку «MenEngage», що заохочує чоловіків та хлопців стати активною рушій-
ною силою перетворень у досягненні ґендерної рівності. Поліція може відіграти важливу 
роль у киданні виклику ґендерним стереотипам, як ставши лідером у підтримці таких 
ініціатив, як «MenEngage», так і сприяючи обговоренням у лавах служби. Практичний 
приклад 7 на стор. 63 є прикладом підготовки з питань маскулінності, яка проводиться 
з пакистанською поліцією для підвищення рівня реагування поліції на проблеми жінок 
шляхом аналізу та осмислення співробітниками поліції власної маскулінності. 

Одною з форм роботи з чоловіками та хлопцями, що набуває популярності у деяких 
країнах, у тому числі, Шотландії та Австралії, спрямована на тих, хто демонструє насиль-
ницьку або контролюючу поведінку у відношення до інтимних партнерів. Їх часто нази-
вають програмами зміни поведінки для чоловіків або програмами для схильних до ско-
єння домашнього насильства. При цьому поліція виступає як одна з багатьох інстанцій 
напряму чоловіків до цих послуг, разом з судами, тюрмами та відділами соціальних 
служб. Такий підхід використовується у поєднанні з іншими карними заходами та не 
має на меті пом’якшене ставлення до правопорушників. Скоріше, приймаючи до уваги 
високі показники рецидиву при використанні традиційних підходів, програми зміни 
поведінки спрямовані на те, щоб дістатися до першопричин насильства по відношенню 
до інтимного партнера та запобігти майбутньому насильству.27 Програми зміни пове-
дінки надають підтримку тим, хто скоює насильство, у пошуку альтернативного, мирного 
засобу вираження, шляхом психосоціальних консультацій, курсів контролювання гніву та 
когнітивно-поведінкової терапії.28

Висновки

Як викладено у цьому Посібнику, задля врахування ґендерної проблематики у правоохо-
ронній діяльності та забезпечення внеску правоохоронних органів до ґендерної рівності 
може бути вжито цілу низку заходів. При тому, що у даному посібнику наводиться широкий 
спектр опцій, цей список не є вичерпним. Враховуючи масштаб проблем, існує потреба 
і надалі випробовувати нові підходи. Не всі заходи, що включені у цей посібник, будуть 
доречними у всіх ситуаціях. Потреба у глибшому усвідомленні ґендерної проблематики у 
виконанні правоохоронної діяльності залишається усюди актуальною, але способи досяг-
нення цієї мети різняться. Питання для проведення самооцінки у Розділі 6 надають під-
казки для розміркування про те, що може бути доречним у конкретних умовах. 

За останнє десятиріччя накопичено чимало досвіду у забезпеченні врахування ґендер-
ної проблематики у правоохоронній діяльності. Цей каталог широкого досвіду повинен 
бути активно використаний для висновків про те, які підходи спрацьовують та за яких 
умов. Усюди заходи для інтегрування ґендерної перспективи будуть ефективними, якщо 
вони є актуальними для цих умов, побудовані на місцевій ініціативі, політично доцільні, 
підтримуються керівниками та лідерами та пов’язані з іншими процесами перетворень 
у суспільстві. Така ситуація означає, що шлях до правоохоронної діяльності, що задо-
вольняє ґендерно-обумовлені потреби в області безпеки та робить внесок до ґендер-
ної рівності, набуватиме різних форм. Хоча це й створює труднощі при складенні поді-
бних посібників для інформаційної підтримки подальшого прогресу, такі різні форми 
потрібно осягти, прийняти та розповсюдити знання про них з метою взаємної підтримки 
у подальшому сприянні досягненню ґендерної рівності.
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Практичний приклад 1. Підрозділ з ґендерних питань та 
ґендерна стратегія Цивільної поліції Палестини 

У 2017 році Цивільна поліція Палестини (ЦПП) почала реалізацію п’ятирічної ґендерної 
стратегії – першої подібної ініціативи у арабських країнах. Стратегія була розроблена 
в результаті проведення протягом одного року ґендерного аналізу та консультацій у 
співпраці з іншими вітчизняними суб’єктами, громадянським суспільством, ООН Жінки, 
Програмою розвитку ООН та Європейським Союзом. Вона була розроблена за допо-
могою створеного у 2011 році підрозділу з ґендерних питань та створеного у 2013 році 
Координаційного комітету з ґендерних питань, у складі яких були заступники керівників 
основних відділів ЦПП. З метою інтегрування ґендерної складової у ЦПП підрозділ з 
ґендерних питань зосередив увагу на зміні уявлень щодо ґендерних ролей та усуненні 
перешкод у забезпеченні інтегрування ґендерної перспективи, у кінцевому рахунку 
створюючи середовище для подальшої активізації роботи над ґендерною проблемати-
кою як сферою, що посідає важливе місце у роботі поліції.

У Ґендерній стратегії ЦПП детально викладена політика інтегрування ґендерної пер-
спективи при наборі, утриманні на службі, підготовці кадрів та розробці й плануванні 
приміщень у поліцейських закладах. У стратегії містяться зобов’язання щодо підвищення 
протягом наступних 3-5 років рівня участі жінок у ЦПП з 3,75% до 7%. Крім того, були 
виявлені проблеми в існуючій політиці й процедурах, які необхідно вирішити для досяг-
нення прогресу щодо залучення представників різних ґендерних груп. Виділено кошти 
для реалізації стратегії, наразі здійснюється її імплементація, елементи Стратегії вклю-
чені у плани роботи департаментів, а також призначено 11 координаторів з ґендерних 
питань у всіх районах для забезпечення допомоги трьом постійним працівникам підроз-
ділу з ґендерних питань.

Прагнення вищого керівництва прийняти Стратегію стало найважливішим фактором її 
ухвалення. Очільник поліції був налаштований залучити більше жінок до служби для 
надання кращих послуг всьому населенню та зміцнити довіру до поліції та її авторитет 
серед громадян. Ці зусилля, спрямовані на покращення ситуації з впровадження ґендер-
них питань в лавах ЦПП були також підтримані подальшими реформами на додаток до 
ґендерної стратегії, в тому числі шляхом створення підрозділів з захисту сім’ї та справ 
неповнолітніх, бюро з розгляду скарг та структур поліції громад. Такі зусилля продемон-
стрували можливість застосування кількох заходів на підтримку один одного. 

Джерела: EU Coordinating Office for Palestinian Police Support (2017) “Palestinian police launch its gender strategy” 
[Координаційне бюро ЄС з підтримки палестинської поліції (2017), «Палестинська поліція розпочинає впровадження 
ґендерної стратегії»], 23 лютого, www.eupolcopps.eu/en/node/5118 (дата звернення –17 жовтня 2019 р.);  

5. Практичні приклади

Фото: Слухачі на відкритті 
нової поліцейської дільниці 
в Мамбасі, в східній 
Демократичній Республиці 
Конго, яка має стати базою 
для спеціального підрозділу з 
безпеки жінок та дітей, 2013. 
© UN Photo/Sylvain Liechti



56 Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Ґендерні питання у секторі безпеки»

W. Alhussein (2017) “Navigating gender in the police force”, This Week in Palestine [В. Альхусейн (2017), «Орієнтування 
у ґендерних питаннях для поліцейського корпусу», Тижневі новини в Палестині], вип. №226, лютий, http://www.
thisweekinpalestine.com/navigating-gender-police-force/ (дата звернення – 9 лютого 2018 р.); Palestinian Civil Police 
(2016) “Palestinian Civil Police Gender Strategy”, Ramallah: Palestinian Civil Police [Цивільна поліція Палестини (2016), 
«Ґендерна стратегія цивільної поліції Палестини», Рамалла: цивільна поліція Палестини]. 

Практичний приклад 2. Набір та просування по службі жінок у 
поліції Південно-Африканської Республіки
Поліція Південно-Африканської Республіки (ППАР) досягла вражаючого показника кіль-
кості жінок у лавах служби, в тому числі на керівному рівні. Станом на 2017 рік жінки 
складали 27,5% особового складу ППАР. З 2008 року по 2015 рік показник рівня пред-
ставленості жінок в поліції серед керівників вищого рівня виріс з 17,9% до 37,5%; а 
серед керівників середнього рівня – з 20,7% до 34,8%. Частково таке збільшення показ-
ника зумовлене прийняттям загальнодержавних зобов’язань щодо досягнення ґендерної 
рівності в рамках реалізації Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. 
Всі профільні міністерства та організації у складі уряду Південно- Африканської Респу-
бліки зобов’язані створити посаду координатора з ґендерних питань, який звітує перед 
Управління з питань становища жінок при апараті Президента. 

У ППАР було прийнято декілька ініціатив для забезпечення набору та просування по 
службі жінок. Ціль досягти показника у 30% рівня представленості жінок серед співро-
бітників було поставлено у 1997 році в рамках широкого діапазону позитивних заходів 
для забезпечення расового та ґендерного різноманіття в поліції в період після ліквіда-
ції апартеїду. У 2002 році цільовий показник було збільшено до 40%. Задля досягнення 
цього показника були вжиті такі заходи:

 Ê 40% місць для професійної підготовки кадрів резервуються для жінок, щоб покра-
щити динаміку їх підвищення на посади середнього та старшого керівних рівнів 

 Ê 70% від загальної кількості місць у програмі підтримки нових лідерів резервуються 
для жінок з метою розширення кадрового резерву жінок для керівних посад

 Ê всі призначення на керівні посади перевіряються на відповідність цілям Плану 
ППАР із забезпечення рівності 

 Ê всі кампанії з набору кадрів та підвищення по службі перевіряються на предмет 
досягнення підрозділами намічених цільових показників. 

Окрім встановлення цих чітко визначених цільових показників, ґендерна рівність 
забезпечується шляхом створення жіночої мережі ППАР у 2003 році та мережі «Men 
for Change» (Чоловіки на підтримку змін) у ППАР в 2004 році. Жіноча мережа надає 
підтримку поліціянткам, забезпечує наставництво та проводить підготовку до майбут-
ньої роботи на керівних посадах з метою підтримки просування по службі та розробки 
«позитивного кадрового резерву жінок-лідерів». Учасники мережі висувають «поборни-
ків» для очолювання своєї діяльності, а також щорічно робиться звіт з досягнутого про-
гресу та майбутнього плану дій. Мережа «Чоловіки на підтримку змін» грає допоміжну 
роль для Жіночої мережі, акцентуючи свою діяльність на створенні культури відкритості 
у лавах ППАР. Кампанії з розширення можливостей жінок проведено по всій Південній 
Африці для заохочення жінок подавати заяви на підвищення по службі. Також проведено 
підготовку з реалізації політики стосовно сексуальних домагань. Комісар національної 
поліції здійснює лідерство у вирішенні проблеми рівності, надаючи напрямок співро-
бітникам у приділенні першочергової уваги покращенню показників ґендерної збалан-
сованості, в тому числі, заохочуючи жінок подавати заяви на підвищення та службу у 
спеціальних правоохоронних підрозділах. 
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Хоча Південна Африка й досягла значного прогресу у наборі та просуванні по службі 
жінок у поліції, в той же час у країні має місце надзвичайно високий рівень ГЗН, досяга-
ючи рівню ендемії. Дійсно, у Південній Африці рівень вбивства жінок у п’ять разів пере-
вищує середній світовий рівень. Така ситуація піднімає важливі питання про роль, котру 
більш репрезентативна поліція може відігравати у створенні безпечнішого суспільства 
для жінок та осіб різноманітної сексуальної орієнтації і ґендерної самоідентифікації та 
самовираження. Набір більшої кількості жінок є недостатнім сам по собі, і повинен роз-
глядатися як тільки один з заходів між багатьох, що спрямовані на досягнення ґендерно-
відповідальної правоохоронної діяльності.

Джерела: ППАР (2017) SAPS (2017) “Annual report 2016/17”, Pretoria: SAPS; SAPS website, “Women’s Network background” 
«Щорічний звіт за 2016/17”, Преторія: ППАР; Веб-сайт ППАР, «Походження жіночої мережі», www.saps.gov.za/
resource_centre/women_children/overview_women_network.php (дата звернення – 22 червня 2018 р.); A. Ward and T. 
Prenzler (2016) “Good practice case studies in the advancement of women in policing”, Police Science and Management 
[А. Уорд та T. Прензлер (2016) «Тематичні дослідження з передової практики з просування по службі жінок у 
правоохоронній діяльності», Наука поліції та управління], 18(4), стор. 247; L. Emdon (2017) “Creating conversations 
on gender just communities: Reflections from the Institute for Justice and Reconciliations gender dialogues in South Africa”, 
Cape Town: Institute for Justice and Reconciliation [Л. Едмон (2017) «Починаючи обговорення ґендерно справедливих 
спільнот: роздуми з діалогів з ґендерної тематики Інституту правосуддя та примирення Південної Африки», 
Kейптаун: Інститут Правосуддя та примирення]..

Практичний приклад 3. Співпраця поліції з громадянським 
суспільством у професійній підготовці з проблем домашнього 
насильства у Казахстані

В умовах реформи, що відбуваються у казахській поліції у пост-соціалістичному перехід-
ному періоді, програма підготовки з проблем домашнього насильства допомогла покра-
щити розуміння поліцією домашнього насильства та укріпити партнерство між поліцією 
та громадянським суспільством. 

У 1999 р. Указом Президента у поліції Казахстану було створено підрозділи по боротьбі 
з домашнім насильством, але майже не було виділено ресурсів для підготовки персоналу 
або оснащення нових підрозділів. На практиці, так звані «підрозділи» були просто існу-
ючими поліцейськими, призначені координаторами з проблем домашнього насильства, 
майже без додаткової підтримки. В такий ситуації виникав ризик того, що підрозділи з 
боротьби з домашнім насильством можуть потерпіти провал у забезпеченні потерпілим 
покращеного реагування на їх проблеми. 

Для заповнення прогалин у професійній підготовці, Університет штату Флорида (УШФ) 
отримав фінансування від Держдепартаменту США та схвалення від Міністерства вну-
трішніх справ Казахстану на проведення підготовки міської поліції Алмати з питань 
домашнього насильства. До складу команди увійшли спеціаліст з культурної антрополо-
гії, експерт з міжнародної безпеки — казах за національністю, та кримінолог – представ-
ник феміністської школи. Команда розробила курс підготовки поступово, щоб вона ґрун-
тувалася на розумінні практик, досвіду та реалій роботи міської поліції Алмати. Слід було 
взяти до уваги вкрай обмежені ресурси – відсутність комп’ютерів ноутбуків або камер, 
котрі повсякденно використовуються у боротьбі з домашнім насильством у Сполучених 
Штатах. Замість того, щоб шукати короткотермінові рішення для заповнення прогалин у 
ресурсах, команда УШФ розробила курс підготовки з урахуванням цих реалій.

Спираючись на висновки з досвіду США з протидії домашньому насильству, дослідники 
УШФ також привнесли знання та досвід двох місцевих НПО у Казахстані: «Подруги» 
та Феміністська Ліга. Було застосовано міжкультурний підхід підготовки інструкторів. 
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Це означало об’єднання знань місцевих спеціалістів з американським та міжнародним 
досвідом як у розробці плану, так і у методах та стилі навчання, щоб забезпечити належ-
ний відгук з боку казахської поліції. З початку підготовка проводилася американськими 
поліцейськими інструкторами, з поступовим переходом відповідальності до співробіт-
ників місцевої поліції та лідерів НУО. 

План підготовки було дуже ретельно розроблено.

 Ê В ньому розкривалося визначення домашнього насильства, його відношення до 
ґендерної нерівності, мотивація та що його провокує, а також роль місцевих зви-
чаїв. Ця частина курсу в основному розроблена місцевими. 

 Ê Він спирався на досвід казахської поліції, яка розповідала про справи та їх резуль-
тати, а також новаторське використання існуючого кримінального кодексу та про-
токолів роботи.

 Ê В ньому були залучені адвокати, прокурори та судді, котрі обговорювали правові 
засоби боротьби з домашнім насильством. 

Взаємодія між казахською поліцією та місцевими НПО, суб’єктами широкого сектору 
кримінального правосуддя та американськими поліцейськими інструкторами була дуже 
важливою у побудові стосунків, розуміння та співпраці. За допомогою партнерства з міс-
цевими організаціями громадянського суспільства (жіночими групами зокрема) у прове-
денні професійної підготовки, казахська поліція отримала навчання від НПО, усвідомила 
цінність їх роботи та побачила жінок у ведучих ролях у проведенні підготовки. Підго-
товка сама по собі стала форумом для перетворення культури поліції. Співробітництво 
у проведенні професійної підготовки призвело до постійного партнерства між поліцією 
та НПО. Наприклад, співробітник поліції з боротьби з домашнім насильством виступив 
у радіо-програмі разом з жіночими НУО, де вони відповідали на питання про домашнє 
насильство. Полковник, що очолює підрозділ по боротьбі з домашнім насильством у місті 
Алмати, зголосився працювати з НПО у підготовці законодавчих ініціатив для розробки 
закону з домашнього насильства. Цей закон було офіційно прийнято у 2009 р., а полі-
цейський персонал, що отримав підготовку на початку, надалі продовжує навчати інших 
у боротьбі з проблемою. 

Цей приклад висвітлює, як належним чином розроблена та реалізована професійна під-
готовка може надати не тільки нові знання та навички, але й також можливості для побу-
дови нових партнерських стосунків та способів роботи. 

Джерела: E. Snajdr (2006) “Creating police partnerships with civil society in Kazakhstan through US-funded domestic 
violence training: A step toward democratic policing”, in N. Pino and M. D. Wiatrowski (eds) Democratic Policing in 
Transitional and Developing Countries, Aldershot: Ashgate [Е. Снайдр (2006) «Створення партнерства між поліцією та 
громадянським суспільством у Казахстані за допомогою профпідготовки з домашнього насильства, фінансованої 
США: Крок у напрямку демократичної правоохоронної діяльності», у зб. під ред. Н. Піно та М. Д. Вятровські 
«Демократична поліція у країнах перехідного періоду та країнах, що розвиваються», Альдершот: видавництво 
«Ешгейт»], стор. 179–197; E. Snajdr and D. Vyortkin (2001) “Domestic violence and police training in Kazakhstan”, Crime 
and Justice International [E. Снайдр та Д. Вьорткін (2001) «Домашнє насильство та професійна підготовка поліції в 
Казахстані», Міжнародна злочинність та правосуддя], 17(53), стор. 6-25.

Практичний приклад 4. Досвід проведення підготовки в 
Угорщині з питань боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті 
щодо осіб ЛГБТІ

В Угорщині у 2010 році організація під назвою «Háttér», яка об’єднує осіб ЛГБТІ, почала 
проводити навчальну підготовку співробітників поліції з питань злочинів на ґрунті нена-
висті щодо осіб ЛГБТІ, після того як у країні прокотилася хвиля агресивних нападів на 
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гей-паради. Була створена робоча група, до складу якої увійшли вчені-правознавці, 
юристи, соціологи та спеціалісти з методики навчання. Завданням робочої групи було 
розробити курс підготовки на основі висновків аналізу причин, з яких «провалюються» 
розслідування злочинів на ґрунті ненависті, а також знань про осіб ЛГБТІ та злочини на 
ґрунті ненависті, які надаються поліції під час навчання. Було встановлено, що рівень 
знань поліцейських про осіб ЛГБТІ та злочини на ґрунті ненависті дуже низький. Тому 
розроблений курс підготовки був спрямований на те, щоб:

 Ê надати учасникам базові знання про спільноту ЛГБТІ та підвищити рівень обізна-
ності про дискримінацію представників цієї групи

 Ê надати інформацію правового та практичного характеру про різні типи злочинів 
на ґрунті ненависті та найкращі методи роботи з надання підтримки потерпілим.

Крім того, робоча група з’ясувала, хто є ключовими особами у поліції, які мають безпо-
середній вплив на розслідування злочинів на ґрунті ненависті та могли б виконувати 
роль так би мовити «підсилювача». Однією з таких осіб був керівник відділу превенції 
злочинів у поліції Будапешту, який став основним союзником та допомагав організації 
«Háttér» в розробці пропозиції курсу підготовки у прийнятній для поліції формі. Група 
«Háttér» мала значні знання щодо структур поліції та методів роботи, набувши досвіду 
під час супроводження потерпілих внаслідок скоєння злочинів проти ЛГБТІ на співбе-
сіду в поліцію. Цей досвід став у нагоді при розробці такого плану підготовки, що відпо-
відав потребам поліції.

Для служб поліції по всій країні був розроблений дводенний курс підготовки. Заняття 
проводили інструктори, які не працювали у поліції, але мали досвід проведення навчання 
для поліцейських. Курс навчання складався з чотирьох модулів:

1. Упередження щодо спільноти ЛГБТІ: поняття «сексуальна орієнтація» та «ґендерна 
ідентичність»; характеристики спільноти ЛГБТІ; упередження щодо осіб ЛГБТІ; 
гомофобія та трансфобія на інституційному рівні.

2. Рівне ставлення у кримінальному судочинстві: поняття та законодавча основа для 
рівного ставлення; особи ЛГБТІ у кримінальному судочинстві; особи ЛГБТІ як a 
уразлива група потерпілих.

3. Значення злочинів на ґрунті ненависті: визначення та значення злочинів на ґрунті 
ненависті; наслідки злочинів на ґрунті ненависті для потерпілих; характеристики 
правопорушників та груп, що сповідують ненависть.

4. Протидія злочинам на ґрунті ненависті: визначення понять «насильство проти 
члена громади» та «розпалювання ненависті» в угорському кримінальному кодексі; 
ознаки злочинів на ґрунті ненависті; захист потерпілих; збір та захист даних.

У курсі підготовки використовувалися новітні методи виявлення упереджень, що можуть 
стати на заваді роботі поліції. Було проведено вправу у формі розповіді під назвою 
«Лейла та Мухамед» про дівчину, яка переходить річку, щоб зустрітися з коханим. Учас-
ників при цьому попросили оцінити рівень співчуття героям цієї історії після надання 
різних рівнів інформації. Така вправа допомогла з’ясувати, як припущення, що ґрунту-
ються на стереотипах, можуть привести до прорахунків та, як наслідок, менш ефективної 
роботи поліції. Записи розповідей постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті до 
осіб ЛГБТІ було використано для того, щоб показати, які руйнівні наслідки мають зло-
чини на ґрунті ненависті. У записах звучали відповіді респондентів на питання про те, 
як вони почувалися під час нападу, їх досвід спілкування з поліцією та тривалі наслідки 
нападу для відчуття безпеки та власної ідентичності. (Такий метод використання запи-
сів свідчень потерпілих дозволив уникнути ризику нанесення повторної психологічної 
травми постраждалих, «виставляючи» їх перед реальною поліцейською аудиторією.) 
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Подібні історії викликають співчуття з боку поліцейських та сприяють розумінню того, 
які наслідки для людей має поведінка поліції, а також ефективність розслідування.

Залучення поліції для вирішення конкретної проблеми – в цьому випадку, злочинів на 
ґрунті ненависті до осіб ЛГБТІ – виявилось більш ефективним методом у порівнянні з 
проведенням загальної роз’яснювальної роботи або підготовки. Такий метод є більш 
доцільним, оскільки він пов’язаний з виконанням поліцейськими конкретних обов’язків, 
одночасно надаючи підстави для обговорення ставлення, упереджень та стереотипів 
щодо ґендерної приналежності. Окрім того, використання інтерактивних навчальних 
вправ замість подання матеріалу у формі лекцій, сприяло вдумливому засвоєнню знань.

Початковий курс підготовки відвідали всього 30–40 поліцейських, але кількість учас-
ників збільшувалася внаслідок зростання зацікавленості та позитивних відгуків з боку 
поліції. Організація «Háttér» з’ясувала, що представники спільноти ЛГБТІ повідомляють, 
що з ними краще поводяться ті поліцейські, які відвідали тренінг, порівняно з тими, які 
таку підготовку ще не пройшли. З власного досвіду взаємодії з поліцією та оцінювання 
результативності програми, організація «Háttér» зазначає, що учасники курсу підготовки 
зберегли глибоке розуміння злочинів на ґрунті ненависті навіть через рік після навчання. 

Джерело: R. Poláček and J. Le Dérof (2011) “ILGA-Europe Toolkit for Training Police Officers on Tackling LGBTI-phobic 
Crime”, Brussels: ILGA-Europe [Р. Полачек та Дж. Ле Дероф(2011), Інформаційно-методичний збірник Міжнародна 
Асоціація ЛГБТІ-Європа для підготовки співробітників поліції з боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті до осіб 
ЛГБТІ, Брюссель: ILGA-Європа]. 

Практичний приклад 5. Поліцейські відділки для жінок у 
Бразилії та Індії
Поліцейські осередки або відділки, призначені спеціально для жінок та боротьби з про-
блемою насильства щодо жінок і дівчат існують у різних країнах, у тому числі в Аргентині, 
Бангладеш, Болівії, Ґані, Кенії, Колумбії, Малаві, Непалі, Пакистані, Перу, Південно-Афри-
канській Республіці, Сьєрра-Леоне, Уґанді, Філіппінах та Шрі-Ланці. Перші два таких від-
ділки було відкрито в Індії у 1973 році та Бразилії у 1985 році. Ці два наведені приклади 
є повчальним щодо того, як різні підходи до спеціалізованих служб можуть бути доціль-
ними в умовах різних країн та які результати вони можуть принести у довгостроковій 
перспективі.

Бразилія
Жіночі поліцейські відділки у Бразилії, відомі як Delegacias de Mulher (DM), були створені 
у відповідь на тиск з боку активісток в умовах безкарності та високого рівню вбивств 
жінок їх чоловіками, сексуальної агресії та домашнього насильства. Жіночі відділки були 
відкриті для реєстрації, розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності 
за скоєння насильства щодо жінок з наміром уникнути вторинної віктимізації під час 
отримання спеціалізованих послуг та не допустити зневажливого ставлення звичайної 
поліції при повідомленні про злочин. Жіночі відділки поліції укомплектовані як жінками, 
так і чоловіками, але зазвичай залучають до роботи жінок. Жіночі організації успішно 
домоглись того, що жіночі відділки також здійснюють перенаправлення потерпілих жінок 
для отримання послуг психологічної допомоги, пошуку житла та юридичної підтримки. У 
90-х роках на телебаченні протягом 2 років демонстрували серіал, що показував роль 
жіночих відділків, сприяючи донесенню до суспільства інформації про послуги, які вони 
надають. Станом на 2011 рік у країні діяло 475 жіночих відділків.

Створення жіночих відділків поліції привело до масового зростання кількості повідо-
млень про домашнє насильство, на які було надзвичайно важко реагувати з причини 
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обмеженості наявного кадрового ресурсу, відповідної підготовки та коштів. Переванта-
ження було частково викликано тим, що звичайні відділки поліції направляли всі справи, 
що стосувалися жінок, до жіночих відділків поліції, незалежно від того, чи були вони 
пов’язані з випадками домашнього насильства. Таке накопичення нерозглянутих скарг 
у жіночих відділках, як негативний фактор, значно зашкодило їх іміджу. Поширилася 
думка, що якщо заявити про насильство до жіночого відділку, то в кращому випадку 
кривднику просто «дадуть по руках», а скаржницю чекатиме затягнутий процес та роз-
чарування. Для вирішення проблеми з перевантаженням у роботі, було створено Juizados 
Especiais Criminais (спеціальні кримінальні суди) з метою прискореного розгляду справ 
стосовно домашнього насильства. Ці суди здійснювали спрощену процедуру розгляду, 
винесення судового рішення та альтернативних заходів покарання. На практиці такі спе-
ціальні кримінальні суди були піддані критиці за звільнення від кримінальної відпові-
дальності за скоєння домашнього насильства та призначення занадто легких мір пока-
рання. У 2006 році, після того, як чоловік отримав тільки 2 роки ув’язнення за те, що він 
стріляв в свою дружину та бив її електричним струмом, внаслідок чого вона залишилась 
паралізованою, ці спеціальні кримінальні суди упразднили. Замість них була створена 
нова система спрощеного судочинства, повноваженнями якої було дотримання кримі-
нального кодексу, але з винесенням суворіших покарань.

Незважаючи на існуючі проблеми у роботі відділків для жінок та критику щодо ефек-
тивності їх роботи, вони й досі залишаються «єдиним і найважливішим засобом притяг-
нення, безпрецедентною мірою, до кримінальної відповідальності винуватців скоєння 
насильницьких злочинів проти жінок у Бразилії, та … у довгостроковій перспективі зни-
ження рівня терпимості до насильства над жінками у культурі в цілому, що супроводжує 
цей прогрес» (Hautzinger, 2016 р.: 577). Більш того, дослідження, проведене у 2015 році 
Світовим Банком, пов’язує зниження приблизно до 17% рівня вбивства жінок у міських 
районах саме присутністю жіночих відділків поліції.

Індія

В Індії жінки працюють у поліції разом з чоловіками з часів отримання незалежності, 
а створення жіночих підрозділів поліції було розпочато в штаті Керала в 1973 році та 
набуло більшої поширеності в штаті Тамілнад у 1992 році. У 2017 році по всій Індії діяло 
613 жіночих підрозділів поліції. Такі підрозділи займаються саме питаннями насильства 
щодо жінок та спонукають жінок повідомляти про скоєне щодо них насильство в ситуації, 
коли взаємовідносини між чоловіком та жінкою є культурним табу. На відміну від Бразилії, 
ці підрозділи виникли не завдяки тиску з боку феміністських груп, а з причини схвильо-
ваності політиків щодо смертей жінок, пов’язаних з приданим, коли нареченим завдають 
шкоди, їх вбивають або ж вони вдаються до самогубства під тиском виплати приданого. 
Жіночі підрозділи поліції також розглядаються як конче потрібні у роботі поліції з жінками 
– коли потрібно допитати жінку, провести обшук або арешт, та розігнати жіночий натовп. 

Жіночі підрозділи поліції укомплектовані жінками та знаходяться у тому ж приміщенні, 
що й загальні відділки, або ж поблизу них. Більшість скарг стосовно насильства щодо 
жінок вирішуються у першій інстанції шляхом примирення з чоловіком або його сім’єю, 
подружжя регулярно направляються на отримання психологічних консультацій. У жіно-
чих підрозділах поліції також є психологи та соціальні працівники. У випадках, коли 
неможливо досягти примирення або воно є небажаним шляхом вирішення проблеми, 
жіночі підрозділи можуть передавати справу на розгляд до суду. Окрім розгляду випад-
ків насильства щодо жінок ці підрозділи патрулюють територію та слідкують за випад-
ками приставання до жінок, підтримують порядок під час проведення масових заходів 
та охороняють жінок-міністрів.
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Зараз жіночі підрозділи поліції добре відомі в Індії та отримують великий обсяг скарг, 
причому одне з досліджень пов’язує зростання до 22% рівня повідомлення жінками про 
злочини стосовно них. Незважаючи на це, насильство щодо жінок явно залишається 
поширеною проблемою в Індії, а жіночі підрозділи поліції піддаються критиці за низьку 
результативність та нездатність покарати кривдників. Однак, як і в Бразилії, оцінювання 
їх впливу тільки за кількістю звинувачувальних приговорів, є потенційно помилковим. 
Опитування 60 випадково вибраних скаржників у трьох жіночих підрозділах поліції вия-
вило, що хоча тільки у 12% скарг справу було передано до суду, 93% жінок оцінили опе-
ративне реагування жіночих відділків як задовільне; 72% повідомили про отримання 
сімейних психологічних консультацій, а 68% з них були задоволеними результатами 
консультації; 68% повідомили про успішні перемовини з сім’ями чоловіка; 50% відчули 
зниження рівню насильства з боку чоловіка в результаті втручання жіночих підрозділів 
поліції. Таким чином, хоча жіночі підрозділи поліції не обов’язково є прямим шляхом 
до покарання кривдників у формі звинувачувальних судових рішень, позитивний вплив 
таких структур, очевидно, полягає в інших формах відновлення справедливості та сигна-
лізує суспільству, що насильство щодо жінок не слід терпіти. 

Джерела: S. Hautzinger (2016) “Policing by and for women in Brazil and beyond”, in B. Bradform, B. Jauregui, I. Loader 
and J. Steinberg (eds) The Sage Handbook of Global Policing, London: Sage [С. Хотцінгер (2016) Охорона правопорядку 
жінками та для жінок у Бразилії та за її межами”, у зб. під ред. Б. Бредформ, Б. Джаурегвi, І. Лоудер та Дж. 
Стайнберг. Посібник з правоохоронної діяльності у світі, Лондон: Видавництво «Сейдж»], с. 573–593; E. Perova 
and S. Reynolds (2015) “Women’s police stations and domestic violence: Evidence from Brazil”, Policy Research Working 
Paper 7487, Washington, DC: World Bank [Е. Перова та С. Ренольдс (2015) «Поліцейські відділки для жінок та домашнє 
насильство: факти з Бразилії», робочий документ з дослідження політики 7487, Вашингтон, округ Колумбія: 
Всесвітній Банк]; M. Natarajan (2008) Women Police in a Changing Society: Back Door to Equality, Aldershot: Ashgate [M. 
Натараджан (2008) Жінки у поліції в суспільстві, що змінюється: ще один шлях до рівності, Aльдершот: Ашгейт]; 
S. Amaral, P. Nishith and S. Bhalotra (2018) “Gender, crime and punishment: Evidence from women police stations in India”, 
Ithaca, NY: Cornell University NEUDC, www.barrett. dyson. cornell. edu/NEUDC/paper_32. pdf, [С. Амарал, П. Нишит т С. 
Бхалотра (2018) «Ґендер, та покарання: факти з поліцейських відділків для жінок в Індії», Ітака, штат Нью-Йорк: 
Корнельський університет – Консорціум з питань розвитку Північно-Східних університетів], www.barrett. dyson. 
cornell. edu/NEUDC/paper_32. pdf, стор. 123-135.

Практичний приклад 6. Ініціатива ОБСЄ «Безпека громад» у 
Киргизстані

Після жорстоких міжетнічних зіткнень у південних киргизьких провінціях Ош та Джалал-
Абад у червні 2010 року, уряд Киргизстану звернувся до ОБСЄ по підтримку у допомозі 
поліції, що працює у багатоетнічному середовищі, у захисті прав людини та покращенні 
стосунків між поліцією та громадою. У тісній співпраці з киргизьким урядом ОБСЄ пого-
дилась направити неозброєних цивільних радників поліції у десять районів по всій кра-
їні, в першу чергу в області, що межують з південним регіоном Киргизстану, пізніше роз-
ширивши присутність до 15 районів. У листопаді 2010 року Ініціатива «Безпека громад» 
(ІБЗ) отримала повноваження від усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ на підтримку поліції 
Киргизстану у виправленні й до цього часу нестабільної ситуації з безпекою. Основною 
метою ІБЗ було підвищити рівень поваги до прав людини, захисту цих прав з боку поліції 
та побудувати довіру між правоохоронними органами і громадами, в тому числі шляхом 
сприяння залучення представників різних етнічних груп до поліції. 

Задля стимулювання діалогу як способу побудови кращих стосунків, кожна з команд ІБС 
ініціювала щомісячні форуми у форматі «громада–поліція» – так звані робочі групи з 
безпеки громад, під час яких представники поліції, місцевої влади та громадянського 
суспільства обговорювали нагальні питання. Було створено 18 мобільних відділків поліції, 
що забезпечували зручний повсякденний доступ до поліції. Протягом п’яти років до цих 
відділків звернулось 82000 людей. У рамках ІБЗ було проведено підготовку приблизно 
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2500 киргизьких поліціянтів з розвитку навичок роботи поліції в громадах, у тому числі 
питань покращення спілкування між поліцією і віддаленими громадами та захисту 
прав людини. Ініціативи на місцевому рівні, такі як проведення спортивних заходів у 
громаді, днів відкритих дверей у поліції та святкувань допомагали відбудувати зв’язки 
між громадою та поліцією. ІБЗ надавав підтримку радник з прав людини з досвідом 
ґендерного інтегрування, який допомагав радникам поліції у застосуванні ґендерної 
перспективи в своїй роботі. 

Виконавши поставлені задачі, ІБЗ завершила свою роботу грудні 2015 року, коли закін-
чився її мандат. 

Джерело: OSCE (2012) “The Community Security Initiative”, 12 April [ОБСЄ (2012) Ініціатива «Безпеки громад», 12 
квітня], https://www.osce.org/bishkek/106312 (дата звернення – 19 червня 2019 р.). 

Практичний приклад 7. Підготовка з питань маскулінності для 
поліції Пакистану

У Пакистані діє НУО «Розан», яка докладає зусиль для покращення ефективності реа-
гування поліції на насильство щодо жінок шляхом заохочення поліціянтів до роздумів 
над їх власними чоловічими якостями та ставленням до ґендерних питань. У Пакистані 
більш ніж 98% поліціянтів – це чоловіки. Починаючи з 1999 року, НУО «Розан» впрова-
джувало Програму підготовки поліції «Рабта» у співпраці з Національною Поліцейською 
Академією, Національним Бюро поліції, поліцією Ісламабаду та управліннями поліції у 
провінціях. Усвідомлюючи, що для досягнення змін у поліції потрібно у дипломатичний 
спосіб знайти відправну точку, НУО «Розан» розробила модульний курс зі зміни став-
лення, розрахований на 3 дні. 

Цей курс було розроблено міждисциплінарною групою, до складу якої входили психо-
логи, антропологи та соціологи. Курс було спрямовано на осмислення різноманітних 
чинників, що складають ставлення поліції до жінок та поведінку по відношенню до них. 
Під час практичних занять не піднімалися конфліктні теми, вони були скоріше спрямо-
вані на розбудову життєвих навичок, перш ніж торкнутися більш делікатних питань ґен-
деру та насильства щодо жінок. Курс підготовки включав три складових: самосвідомість, 
життєві навички та суспільна свідомість. Він починався з розгляду того, «як чоловіки самі 
розуміють маскулінність в плані суспільних очікувань та норм щодо чоловічої поведінки. 
Далі у модулі це розуміння застосовується для обговорення соціальних ролей та очі-
кувань щодо жінок» (Khan and Bashir, 2011: 1). Також, використовувалися рольові ігри 
для заохочення слухачів курсу до обговорення щодо того, які життєві навички потрібні 
у роботі поліції, наприклад «як наполегливо висловлювати свої потреби, конструктивно, 
ненасильницьким способом виражати гнів, як упоратися зі стресом, співпереживати 
іншим та ефективно налагоджувати стосунки» (Khan and Bashir, 2011: 2).

Хоча цей курс підготовки починався як одноразовий захід, НУО «Розан» почала активну 
роботу із включення цього модулю у навчальний план Національної Поліцейської Акаде-
мії на 2002 року як частина офіційного курсу підготовки поліції. Незважаючи на опір, в 
результаті цілеспрямованих адвокаційних зусиль та політичної можливості, що виникла 
в зв’язку з початком реалізації Пакистаном Конвенції з ліквідації всіх форм дискриміна-
ції проти жінок, цей модульний курс було затверджено у 2006 році як компонент плану 
підготовки для нових співробітників та діючих поліціянтів. Протягом трьох років пред-
ставники НУО «Розан» викладали цей курс в академії, присвятивши наступні три роки 
для передачі курсу поліцейським інструкторам. З 2012 року цей курс підготовки викла-
дався у поліцейських академіях Пакистану. 
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Більше 4000 поліціянтів та 70 поліцейських інструкторів отримали підготовку безпо-
середньо від НУО «Розан» та приблизно 70 000 поліцейських отримали підготовку, яку 
викладали поліцейські інструктори. У 2014–2015 роках НУО «Розан» було проведено 
оцінку підготовки у двох провінціях. Було виявлено, що курс викладається і надалі і 
70% слухачів продовжують роботу, але матеріал викладається у більш стислій формі, а 
інтерактивні елементи скорочені, що імовірно може негативно вплинути на ефективність 
навчання. Проте «Розан» звітує про підвищення обізнаності з ґендерних питань серед 
стажерів, підвищення попиту поліції на підготовку з ґендерних питань та більшу від-
критість у обговоренні проблем насильства щодо жінок. Такі результати є значним про-
гресом в умовах культури воєнізованої охорони правопорядку та служби, де повністю 
домінують чоловіки. 

В той же час, потреба у покращенні заходів реагування на насильство щодо жінок і досі 
існує, і проблема насильства щодо жінок й досі не набула достатньої уваги. В зв’язку з 
цим, у 2012 р. НУО «Розан» сформувала Пакистанський форум з питань демократизації 
правоохоронної діяльності, спілку організацій громадянського суспільства для пропа-
ганди широкомасштабних реформ у поліції. До участі в форумі безпосередньо залучене 
старше керівництво поліції і політики, а у 2018 році цей форум було розширено, і наразі 
він функціонує також у двох з чотирьох провінцій країни. 

Джерела: Interview with Babar Bashir, Managing Director, Rozan, 6 November 2018; S. Khan and B. Bashir (2011) 
“Promising practice case study: Rabta Police Training Programme, Pakistan”, London: Social Development Direct [Інтерв’ю 
з Бабаром Баширом, виконуючим директором НУО «Розан»], 6 листопада 2018 р.; Saferworld (2014) “Masculinities, 
conflict and peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens”, London: Saferworld [С. Хан та Б. Башир (2011) 
«Практичний приклад з перспективної практики: Програма з підготовки поліції «Рабта», Пакистан», Лондон: 
Соціальний розвиток напряму; ініціатива Saferworld (2014) «Маскулінність, конфлікт та розбудова миру: Погляд 
на чоловіків через призму ґендеру», Лондон: Saferworld].
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Наведений перелік орієнтовних питань для самооцінки інституцій має послужити від-
правною точкою для оцінюванні того, як служба поліції може краще інтегрувати ґендерну 
перспективу та сприяти забезпеченню ґендерної рівності. В них стисло описується, які 
види даних необхідно збирати та обробляти та які заходи могли би покращити ситуацію. 

Цей перелік питань не є вичерпним, їх слід готувати та адаптувати для використання у 
кожному конкретному випадку. Ми рекомендуємо користувачам цього Інформаційно-
методичного посібника в подальшому додавати питання, актуальні для їхньої інституції 
щодо вирішення ґендерних проблем. Необов’язково використовувати даний орієнтов-
ний перелік у хронологічному порядку: користувачі можуть пропускати деякі питання 
та вибирати ті сфери, де з їхньої точки зору ефект буде найкращим, або де існує більша 
імовірність викликати інтерес та підтримку.

Інші джерела для допомоги у оцінюванні інституціями ґендерної складової в їх структурі 
та діяльності наведені у Розділі 7.

Питання Приклади даних для збору 
та аналізу

Приклади заходів для вдо-
сконалення слабких сторін 

Чи наявні регламенти 
і процедури, у яких 
чітко встановлюються 
стандарти 
недискримінації, захисту 
прав та рівності?

 9 Чи передбачено дотримання 
прав людини, рівності та 
недопущення дискримінації у 
законі про діяльність поліції як 
її основні цінності? 

 9 Чи в кодексі поведінки 
зокрема зазначені різнома-
ніття, рівність, захист прав та 
недискримінація?

 9 Чи містять дисциплінарні 
кодекси чіткі покарання за 
сексуально- або ґендерну 
дискримінацію, домагання, 
цькування та зловживання? 

 9 Чи інтегрована ґендерна 
проблематика в операційні 
процедури для всіх функцій 
поліції? 

 9 Чи наявні стандартні опера-
ційні процедури конкретно 
щодо злочинів ГЗН?

 9 Прийняти кодекси поведінки, 
закони про діяльність поліції 
або стандартні операційні про-
цедури, які наголошують прин-
ципи недискримінації, захисту 
прав та рівності. 

 9 Прийняти чіткі процедури 
дисциплінарних стягнень за 
сексуально- або ґендерну 
дискримінацію, домагання, 
цькування та зловживання.

 9 Інтегрувати ґендерну проблема-
тику у операційні процедури.

 9 Розробити стандартні опера-
ційні процедури щодо злочинів 
ГЗН.

6. Орієнтовні питання для 
самооцінки інституцій 

Фото: Поліцейська з Західного 
Мідлендса бере участь у 
Бірмінгем Прайді, Юнайтед 
Королівство, 2018.  
© Поліція Західного Мідлендса
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Питання Приклади даних для збору 
та аналізу

Приклади заходів для вдо-
сконалення слабких сторін 

Чи проводиться 
моніторинг політики 
та процедур поліції 
щодо ґендерної 
відповідальності?

 9 Чи наявні дані по злочинах та 
скаргах з розподілом за озна-
кою статі?

 9 Чи проводилися інституційні 
оцінювання та аудити з ґендер-
них питань?

 9 Створити систему управління 
даними для збору та аналізу 
даних з розподілом за ознакою 
статі, в т.ч. статистики злочинів.

 9 Заохочувати механізми 
внутрішнього та зовнішнього 
нагляду робити акцент на 
ґендерній проблематиці, в 
тому числі ГЗН при проведенні 
моніторингу результативності та 
якості роботи поліції.

 9 Проводити регулярні ґендерні 
оцінювання/аудити, виявляти 
сфери для покращення.

Чи проводять 
правоохоронні організації 
дослідження або 
навчання з ґендерної 
інклюзивності?

 9 Чи було замовлене дослі-
дження з ҐЗН, ґендерно-обу-
мовлених потреб /досвіду в 
сфері безпеки або ж ґендерно 
диференційованого досвіду 
правоохоронної діяльності?

 9 Чи застосовуються результати 
наявних досліджень з ҐЗН, 
ґендерно диференційованих 
потреб /досвіду в сфері без-
пеки або ж ґендерно-диферен-
ційованого досвіду правоохо-
ронної діяльності у розробці 
політики й процедур?

 9 Провести роботу зі сторонніми 
організаціями щодо прове-
дення попереднього дослі-
дження з ґендерних питань у 
правоохоронній діяльності щоб 
спонукати інтерес.

 9 Задокументувати консультації із 
спілками жінок або осіб ЛГБТІ, 
що працюють у складі поліції, 
та групами громадянського 
суспільства стосовно певних 
проблем.

Чи процедури набору 
до служби адаптовані з 
орієнтацією на жінок та 
осіб ЛГБТІ?

 9 Чи проводиться моніторинг та 
аналіз процедур набору кадрів, 
в тому числі посадових інструк-
цій, рекламних об’яв, критеріїв 
відбору та протоколів комісій з 
проведення співбесід з акцен-
том на ґендерних питаннях та 
різноманітті? 

 9 Чи спілки жінок або осіб ЛГБТІ, 
що працюють у складі поліції, 
та групи громадянського 
суспільства залучені в процеси 
набору кадрів?

 9 Встановити цільові показники з 
ґендерного складу та різнома-
нітності у наборі кадрів.

 9 Надати завдання відділу кадрів 
та/або спеціалістам з ґендерних 
питань, переглянути процеси 
набору кадрів та оновити про-
цедури.

 9 Розробити програми під-
тримання зв’язку та допомоги 
у поданні заяв до роботи 
потенційним заявницям або 
представникам недостатньо 
представлених груп.

Чи існують перешкоди 
або стримуючі фактори 
для утримання або 
просування по службі 
жінок або осіб ЛГБТІ, 
що працюють у складі 
поліції?

 9 Яким є відсоткове співвідно-
шення жінок та чоловіків у 
кожному рангу та функції?

 9 Чи ведеться моніторинг та 
аналіз утримання та просу-
вання по службі з акцентом на 
ґендерних питаннях та різно-
манітності?

 9 Які типи внутрішніх або 
зовнішніх скарг було подано, 
жінками та чоловіками?

 9 Реалізувати процеси підтримки 
з боку відділу кадрів, можли-
вості кар’єрного розвитку та 
просування по службі відносно 
ґендерної проблематики та 
різноманіття.

 9 Розпочати доброзичливі до сім’ї 
ініціативи та ввести практику 
гнучкого графіку.

 9 Регулярно проводити консуль-
тації з жіночим та ЛГБТІ персо-
налом, щоб виявити сфери для 
покращення.

 9 Розпочати ініціативи, які заохо-
чують цінування різноманіття в 
інституційній культурі.
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Питання Приклади даних для збору 
та аналізу

Приклади заходів для вдо-
сконалення слабких сторін 

Чи наявне безпечне 
середовище для взаємної 
підтримки, наставництва 
та спільного відстоювання 
своїх інтересів для 
жіночого та ЛГБТІ 
персоналу?

 9 Які системи інституційної 
підтримки існують для 
жіночого та ЛГБТІ персоналу?

 9 Надавати підтримку жінкам та 
особам ЛГБТІ, які працюють у 
поліції, у об’єднанні в спілки або 
мережі

 9 Створити схеми наставництва. 

 9 Проводити регулярні 
консультації з жіночим та ЛГБТІ 
персоналом для виявлення 
покращень.

Чи дискримінація, 
цькування, домагання або 
зловживання у поліції є 
звичайною практикою, 
применшується або 
толерується?

 9 Наскільки поширеними є 
офіційні та неофіційні скарги 
стосовно дискримінації, 
цькувань, домагань або 
зловживань?

 9 Які існують перешкоди до 
того, щоб чоловіки, жінки, та 
особи ЛГБТІ зі складу поліції 
подавали скарги? 

 9 Продемонструвати лідерство 
у відданості побудові 
інклюзивної інституційної 
культури. 

 9 Встановити чітку політику 
повної нетерпимості до 
дискримінації, цькувань, 
домагань та зловживань.

 9 Проводити регулярне 
оцінювання клімату, що склався 
в інституції та консультації з 
жіночим та ЛГБТІ персоналом.

Чи орієнтована служба 
поліції на запобігання 
злочину та безпеку 
спільноти?

 9 Чи відображені у статуті 
діяльності поліції та у 
законодавчих актах, що 
регулюють її діяльність, 
запобігання злочинам та 
безпека громад?

 9 Чи поліція рішуче налаштована 
бути лідером у справі 
запобігання злочинів та 
створення безпеки у спільноті?

 9 Як чоловіки, жінки, дівчата, 
хлопці, особи ЛГБТІ та інші 
групи у спільноті сприймають 
поліцію?

 9 Виступати на підтримку методу 
поліції громад як складової 
широкомасштабної реформи 
поліції.

 9 Реалізувати більш широку 
взаємодію зі спільнотами, 
наприклад, шляхом проведення 
форумів для спілкування між 
громадою та поліцією, гарячі 
лінії для подання скарг, відгуків 
та пропозицій, або шляхом 
створення партнерських зв’язків 
з громадянським суспільством.

Чи існують чітко зрозумілі 
та застосовні процеси 
реагування на ГЗН, в тому 
числі злочини на ґрунті 
гомофобії і трансфобії?

 9 Чи працівники послідовно 
дотримуються політики/
протоколів, що окреслюють 
процедури роботи з ГЗН?

 9 Який відсоток працівників про-
йшли відповідну підготовку, та 
наскільки ефективною вона є?

 9 Які скарги надходять від 
громадян або НУО стосовно 
протидії ГЗН?

 9 Що виявлено та 
рекомендовано органами 
зовнішнього нагляду стосовно 
протидії ГЗН поліцією?

 9 Створити чітку політику/
протоколи протидії ГЗН з 
попередніми консультаціями з 
постраждалими, та жіночими 
групами й групами осіб ЛГБТІ. 

 9 Проводити моніторинг 
відповідності до процесів 
та термінів, що обумовлені у 
політиці/протоколах.

 9 Розглянути доречність ство-
рення спеціальних відділків/ 
підрозділів поліції для більш 
ефективної допомоги та коор-
динації.

 9 Провести оцінку та 
вдосконалення підготовки 
та наставництва з політики й 
протоколів протидії ГЗН.
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Питання Приклади даних для збору 
та аналізу

Приклади заходів для вдо-
сконалення слабких сторін 

Чи існують спеціальні 
служби в поліції 
(підрозділи, пункти 
або відділки) для 
реагування на НЖД 
та злочини на ґрунті 
гомофобії і трансфобії, 
чи є вони доступними, чи 
використовуються вони та 
чи є вони ефективними?

 9 Який відсоток НЖД та злочинів 
на ґрунті гомофобії та транс-
фобії повідомляється поліції 
та спеціальним поліцейським 
структурам (у порівнянні з 
такими джерелами, як статис-
тика злочинів та незалежні 
дослідження)?

 9 Скільки спеціальних служб 
поліції діє у великих населених 
центрах та регіонах? 

 9 Який рівень успішності 
поліцейських розслідувань, 
судового переслідування та 
засудження?

 9 Які перешкоди існують для 
подання заяв у поліцію?

 9 Провести роз’яснювальну 
роботу у спільноті щодо НЖД, 
злочинів на ґрунті гомофобії та 
трансфобії, та каналів подання 
скарг.

 9 Працювати разом з поліцей-
ськими прокурорами, держав-
ними прокурорами та судовими 
органами для кращого обґрун-
тування справи, для відкриття 
справи.

Наскільки ефективними є 
механізми внутрішнього 
та зовнішнього контролю 
та нагляду у проведенні 
моніторингу та сприянні 
ґендерній рівності? 

 9 Як існуючі механізми внутріш-
нього та зовнішнього контролю 
і нагляду інтегрують ґендерну 
перспективу?

 9 Який відсоток скарг, поданих у 
ці органи, поступив від жінок, 
чоловіків, осіб ЛГБТІ та інших 
груп?

 9 Провести підготовку персоналу 
органів контролю та нагляду 
з питань ґендерної рівності та 
застосування ґендерного ана-
лізу у їх роботі.

 9 Працювати з органами контр-
олю та нагляду у проведенні 
моніторингу та звітуванні з 
ґендерних питань.

Які соціальні норми 
стосовно ґендерної 
приналежності (в тому 
числі, маскулінності) 
підтримує або закріплює 
служба поліції?

 9 Як чоловіки, жінки та особи 
ЛГБТІ відповідно зображу-
ються у службі поліції та самою 
службою?

 9 Наскільки помітними є чоло-
віки, жінки та особи ЛГБТІ 
особи у залученні поліції з 
громадськістю?

 9 Проводити інформаційно-про-
світницькі кампанії з розвін-
чання ґендерних стереотипів (у 
тому числі, самої поліції).

 9 Виховувати поборників ґендер-
ної рівності та різноманіття і 
приклади поведінки. 

 9 Реалізувати програми з обі-
знаності з ґендерних питань у 
службі.

 9 Працювати з чоловіками та 
хлопцями у громаді для про-
сування раціональної маску-
лінності.

 9 Розглянути можливі програми зі 
зміни поведінки для правопо-
рушників.
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ООН Жінки є структурою ООН, яка працює над питаннями ґендерної рівності та розширенням прав і 
можливостей жінок. Світовий лідер у питаннях, які стосуються жінок та дівчат, організація ООН Жінки була 
заснована з метою покращення реалізації їх потреб у всьому світі.

ООН Жінки підтримує держави-члени ООН у встановленні світових стандартів для досягнення ґендерної 
рівності та співпрацює з представниками уряду та громадянського суспільства щодо розробки законів, 
стратегій, програм та послуг, необхідних для реалізації цих стандартів. Організація виступає за рівноправну 
участь жінок у всіх аспектах життя і зосереджується на п’яти пріоритетних цілях: зростання лідерства 
жінок та їх активна участь у процесах розвитку, боротьба з насиллям проти жінок; залучення жінок до 
всіх аспектів у процесах розбудови миру та безпеки; розширення повноважень жінок в економічній 
сфері; надання пріоритетності питанням ґендерної рівності в державному плануванні та бюджетуванні. 
Окрім того, ООН Жінки координує та підтримує систему роботи ООН у питаннях покращення ситуації з 
ґендерною рівністю.
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