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Думки, висловлені авторками, можуть не співпадати з поглядами ООН Жінки.
ООН Жінки – це структура Організації Об’єднаних Націй, яка займається питаннями
ґендерної рівності та уповноваження жінок. Всесвітня поборниця прав та інтересів жінок і
дівчат, Структура ООН Жінки, була створена для прискорення прогресу щодо задоволення їхніх
потреб у всьому світі. ООН Жінки надає підтримку державам-членам Організації Об’єднаних
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сферах життя, приділяючи основну увагу п’яти пріоритетним напрямам: посиленню жіночого
лідерства і підвищенню їхньої участі в процесі прийняття рішень; припиненню насильства по
відношенню до жінок; залученню жінок до всіх етапів процесу забезпечення миру і безпеки;
розширенню економічних прав жінок; наданню питанням ґендерної рівності особливого
значення в процесі національного планування та бюджетування. ООН Жінки також координує
зусилля та сприяє діяльності системи ООН щодо просування ґендерної рівності.
В публікації використані фотографії, які зроблені на замовлення МБФ «Український жіночий
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жінок у військових діях в АТО». Фотограф – Клеопарта Анферова.
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ВСТУП

(на рівні із чоловіками) з боку держави та
Протягом
останніх
десятиліть
в суспільства.
українському
суспільстві
відбуваються
Тому мета цього дослідження – з’ясувати
суттєві зміни в осмисленні та легітимації особливості участі жінок у воєнних
ґендерних відносин. Успішне впровадження і діях в зоні АТО, виявивши як можливі
регулювання ґендерних відносин у суспільстві успіхи, так і проблеми інтеграції жінок як
передбачає утвердження цінності ґендерної військовослужбовиць. Для початку було
рівності як у суспільстві загалом, так і різних проведено кабінетне дослідження ґендерних
його інституціях зокрема. Це, насамперед, аспектів збройних сил, що включало аналіз
недопущення
ґендерної
дискримінації, статистичних даних залученості жінок
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків до Збройних сил України, становище із
у прийнятті суспільно важливих рішень. інтеграцією жінок у військові структури,
Інститут армії не є винятком, адже у період огляд відповідного законодавства тощо. Посоціальних проблем, військових конфліктів друге, представлено результати експертних
важливо фахово інтегрувати та враховувати інтерв’ю про ґендерні аспекти інтеграції жінок
інтереси тих категорій громадян і громадянок, в армію в Україні та ситуацію із жінками в зоні
які залучені до розв’язання конфліктів і бойових дій. По-третє, проаналізовано медіавстановлення миру в країні.
репрезентації жінок в АТО. По-четверте, у
Українські жінки на рівні із чоловіками
брали участь у протестах під час Євромайдану
2013-2014 рр., у тому числі в мілітарній
діяльності. Наразі жінки також воюють в
АТО, про що неодноразово свідчать медійні
повідомлення. Але актуальним залишається
питання видимості жінок та визнання їх ролі
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результаті етнографічного дослідження у зоні
АТО (спостереження, інтерв’ю із жінками і
чоловіками, які беруть участь у бойових діях)
з’ясовано юридичні аспекти участі жінок в
АТО, ґендерний розподіл праці, побутові та
медичні проблеми, із якими стикаються жінки
тощо.

«НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬЙОН»: УЧАСТЬ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ В АТО

Розділ І. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
1.1. Забезпечення ґендерної
рівності в Україні: законодавство й
міжнародні зобов’язання
Ідея та цінність ґендерної рівності
втілюється, передусім, на державному
рівні. У ґендерній політиці України
пострадянського періоду спостерігаються
певні трансформаційні процеси – зміна
сприйняття жінок від виключно матерів до
загалом громадянок із рівними правами
і можливостями у суспільному житті1.
Протягом більше двадцяти років відбувалася
розбудова так званого інституційного
механізму регулювання ґендерних відносин,
важливу частину якого складає відповідне
законодавство.
Загалом питання рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків в українському суспільстві
регулюються як загальним, так і спеціальним
законодавством. Передусім, Конституція
України (1996) у Розділі II «Права, свободи та
обов’язки людини і громадянина»2 гарантує
громадянам рівні конституційні права і
свободи, а спеціальний закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків3» (2005) містить визначення
таких понять як рівні права та рівні
можливості жінок і чоловіків, дискримінація
за ознакою статі, позитивні дії, сексуальні
домагання тощо. Окрім того, у Законі (стаття
6) зазначено, що «дискримінація за ознакою
статі забороняється» та вказано, що не
вважається дискримінацією за ознакою
статі. Серед переліку зазначено обов’язкову
строкову військову службу для чоловіків. Не
дивлячись на важливість зазначених у Законі
питань, його вважають радше декларативним
документом, якому бракує механізмів
реалізації політики ґендерної рівності,
1 Марценюк Т. Жінки в українській політиці: виклики і перспективи
змін. – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. - С.
10 // http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4441
2 Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
3 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/286615

зокрема, не прописано відповідальності за
порушення Закону.
У міжнародних звітах, які вимірюють стан
ґендерних відносин, Україна посідає далеко
не найкращі місця. Згідно із даними Звіту
з глобального ґендерного розриву 2014 р.
(Global Gender Gap Report 2014)4 Україна
посідала 56 місце5 із 142 досліджуваних
країн. У міжнародному звіті Рівня свободи у
світі (Freedom in the World, Freedom House)
2014 року Україну визначено «частково
вільною» країною із значенням 3,56, й такою,
що стикається з проблемами у забезпеченні
ґендерної рівності: «Ґендерна дискримінація
забороняється відповідно до конституції,
але урядовці демонструють мало інтересу
чи розуміння проблеми. Правозахисні
організації скаржаться, що роботодавці
відкрито дискримінують за ознаками статі,
зовнішності та віку»7.
Україна
взяла
низку
міжнародних
зобов’язань, які повинна виконувати, у тому
числі, стосовно забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків. Відповідно
до Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених
на Саміті Тисячоліття ООН у вересні 2000 р.,
які є обов’язковими до виконання до 2015 р.,
Україна серед шести своїх цілей визначила
також «забезпечення ґендерної рівності»8.
Інше важливе зобов’язання України стосується
ратифікації найвідомішого міжнародного
документу стосовно забезпечення прав жінок
– Конвенції Організації Об’єднаних Націй
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок (1979)9. У результатах попереднього
Державного та Альтернативного звітів про
виконання в Україні Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації зазначено, що
питання забезпечення рівних прав і
4 Global Gender Gap Report 2014. – Geneva: World Economic Forum,
2014. – P. 358 // http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_
CompleteReport_2014.pdf
5 Чим вища позиція в списку, тим більше країна наближена до
ґендерної рівності.
6 Із максимальних 7.
7 Freedom in the World 2014. Freedom House, about Ukraine. Режим
доступу: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/
ukraine-0#.U9tj6PmSwbQ (станом на 1 серпня 2014 р.)
8 Цілі розвитку Тисячоліття ООН: Україна 2015, Ціль № 6
«Забезпечення ґендерної рівності» [Електронний ресурс] // http://
www.ukraine2015.org.ua/tsil6
9 Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок / ООН, Конвенція, Міжнародний
документ від 18.12.1979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_207
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можливостей для чоловіків та жінок в Україні
є суперечливими: попри «реальні кроки
для створення механізму забезпечення
прав і свобод жінок згідно із загальними
міжнародними нормами забезпечення прав
людини»10 в країні «ще не відбулася зміна
ідеології відносно проблеми становища статей
у суспільстві відповідно до світових тенденцій
розвитку даного питання»11. Національний
огляд виконання Пекінської декларації
та Платформи дій зі становища жінок
(2014 р.)12 також зазначає, що незважаючи
на приєднання до міжнародних угод та
ухвалення національного законодавства про
рівні права і можливості жінок та чоловіків,
спостерігається брак політичної волі щодо
реалізації ґендерних перетворень, низький
рівень представленості жінок у суспільному
та політичному житті, та стійкість стереотипів
щодо розподілу ролей чоловіків і жінок у
суспільстві та сім’ї (які поширюються через
освіту і ЗМІ).

Розділ 2. ЖІНКИ У ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ: ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ
2.1. Ґендерні питання у військовій
соціології
У військовій соціології дискусії з приводу
жіночої участі в армії ґрунтуються на реальних
можливостях жінок бути професійними
солдатами.
Головною
дилемою
при
обговоренні ґендерної інтеграції є питання
про те, якою має бути сучасна армія. Чи то
професійно закритою групою, чи то армія має
реагувати на соціальні зміни в суспільстві,
зокрема на зміну ролі жінки у суспільстві?
Прихід жінок до збройних сил може мати два
сценарії розвитку: жінки пристосовуються
до вже існуючих там норм та порядків, котрі
є «маскулінними» за своїм характером, або
жінки своїм приходом змінюють структуру
та характер армії, роблячи її ґендернонейтральною структурою.

2.2. Методологія емпіричного
дослідження жінок у Збройних
силах України і в бойових діях в АТО
Емпірична частина дослідження, яка
стосується власне вивчення становища
жінок у Збройних силах України та їх участі у
бойових діях в АТО складалася із двох частин:
кабінетної та польової. Кабінетна частина
передбачала огляд попередніх фахових
(наукових) вітчизняних і деяких міжнародних
досліджень,
доступної
публіцистичної
інформації; результати офіційних запитів
про відповідну статистичну інформацію
до Міністерства оборони і Міністерства
внутрішніх справ; законодавства стосовно
жінок у збройних силах.
10 Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
/ [руков. авт. кол. Л.Е. Леонтьева, А.В. Толстокорова]. – Харьков:
Фолио, 2007. – С. 18.
11 Там само.
12 Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації
в Україні: Національний огляд виконання Україною Пекінської
декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять
третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / [укл. М.
Корюкалов; за сприяння Програми ООН Жінки «Підсилення
підзвітності у фінансуванні ґендерної рівності». Партнерство ЄС і
ООН з ґендерної рівності в Україні, Представництва Фонду Фрідріха
Еберта в Україні та Українського жіночого фонду]. – К., 2014. – 120 с.
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Польова частина була проведена із
використанням
якісних
соціологічних
методів: глибинних напівструктурованих
інтерв’ю із жінками, які перебувають чи
перебували в АТО; інтерв’ю із експертками
і експертами; спостереженням (у вигляді
участі у кількох наукових подіях); контентаналізі медійних повідомлень. Зокрема,
було взято 42 інтерв’ю у жінок-учасниць

«НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬЙОН»: УЧАСТЬ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ В АТО

АТО. Вибірка респонденток формувалася
за методом «снігової кулі». Вік учасниць
дослідження – від 20 до 47 років. Окрім
цього, було взято 9 інтерв’ю із чоловікамивійськовослужбовцями, де їх також розпитали
про ставлення до жінок на фронті. Учасниці
відповіли на три блоки дослідницьких
запитань: 1) юридичний аспект участі в АТО;
2) побутові умови служби; 3) поведінковий та
психологічний аспекти їхнього перебування
на фронті. Для аналізу репрезентації жінок
в АТО у засобах масової інформації був
використаний метод звичайного якісного
контент аналізу (conventional content
analysis13). Було проаналізовано 33 джерела,
серед яких статті та відео матеріали,
випущенні у період з квітня 2014 по вересень
2015 року.

2.3. Жінки у Збройних силах
України: успіхи та проблеми
інтеграції
2.3.1. Чисельність жінок і особливості їх
зайнятості
Як зазначає Наталія Дубчак у статті 2008
року14, якщо раніше Збройні сили України
традиційно були чи найконсервативнішим
суспільним інститутом щодо питання перебу
вання жінок на військовій службі, то на цей
час майже 10% особового складу Збройних
сил України – жінки. На той час усього
військовослужбовиць було близько 1800 осіб,
з них офіцерів – 1151 осіб. Найчисельніша на
той час категорія жінок – військовослужбовці
служби за контрактом, які становлять
близько 40% від загальної кількості жінок –
військовослужбовців.
Пред
ставництво жінок у сфері оборони
зростає, що відповідає загальносвітовим
тенденціям розвитку держави. Але зростання
чисельності
військовослужбовиць,
особливо, служби за контрактом пов’язане
не з престижем самої служби, а, в першу
чергу, з небажанням чоловіків займати
13 Hsieh H-F., Shannon S. Three Approaches to Qualitative Content
Analysis / Qualitative health research. – 2005. – Vol. 15. – No. 9. – P.
1277-1288.
14 Дубчак Н.І. Жінки у Збройних силах України: проблеми
ґендерної політики // Стратегічні пріоритети. – №4(9). – 2008. – С.
187-188.

малооплачувані посади15. Окрім того, жінки
займають переважно так звані «фемінізовані»
спеціальності: медперсонал, фінансисти,
логістика, зв’язок16.
На початку жовтня 2015 року начальниця
Управління комунікацій та преси Міністерства
оборони України Оксана Гаврилюк на
брифінгу в Києві повідомила17, що участь
у проведенні АТО вже взяли 938 жіноквійськовослужбовців. Всього службу у
Збройних силах України станом на початок
жовтня 2015 року проходять близько 14,5
тис. жінок-військовослужбовців та 30,5 тис.
працівників Збройних сил. Майже 2 тис. з них
– це офіцери, і 35 жінок-військовослужбовців
займають керівні посади в Міноборони,
Генштабі та видах Збройних сил України.
Відповідаючи на запит про статистичну
інформацію щодо залученості жінок у
військові дії в АТО, Міністерство внутрішніх
справ України вказало, що за період
проведення АТО до Національної гвардії
України усього мобілізовано близько 14 000
осіб, із них жінок – 21 (посади: лікар, медична
сестра). Протягом 2014-2015 років у зоні
проведення бойових дій перебувало близько
22 000 військовослужбовців Національної
гвардії України, із них 500 жінок. За час
проведення АТО на Сході України втрат
жінок – працівників органів внутрішніх
справ і військовослужбовців Національної
гвардії України не було. До державних
нагород протягом 2014-2015 років за участь
в АТО представлено 1316 працівників ОВС
та військовослужбовців Національної гвардії
України, у тому числі, у 2014 році – 480 осіб (3
жінок і 477 чоловіки), у 2015 році – 836 осіб (15
жінок і 821 чоловіків). Міністерство оборони
України надало статистичну інформацію
лише про те, що протягом 2014 року було
відзначено державними нагородами України
– 10, а протягом 2015 року – 18 жіноквійськовослужбовців і працівників Збройних
сил України.
15 Дубчак Н.І. Жінки у Збройних силах України: проблеми
ґендерної політики // Стратегічні пріоритети. – №4(9). – 2008. – С.
190.
16 Чи є майбутнє у жінок в українській армії? // Правда. – 8 жовтня
2013 р. // http://pravda.if.ua/news-45277.html
17 Майже тисяча українок взяли участь в АТО // УНІАН, 9 жовтня
2015 р. // http://www.unian.ua/war/1147650-mayje-tisyacha-jinokviyskovoslujbovtsiv-vzyali-uchast-v-ato.html
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Доцільно детальніше проаналізувати
становище жінок у збройних силах як на
ринку праці України. Як зазначено у звіті
про проблеми дискримінації та нерівності
в Україні, існують свідчення дискримінації
у сфері зайнятості щодо жінок, зокрема, у
збройних силах18. Окрім того, порушується
право військовослужбовців на освіту,
оскільки після здобуття базової або повної
вищої освіти за державним замовленням,
особам офіцерського складу дозволяється
навчатися в інших вищих навчальних
закладах без відриву від служби лише
після проходження ними строку служби,
який дорівнює часу їхнього навчання для
здобуття попередньої освіти, а особам
рядового, сержантського та старшинського
складу – після продовження строку служби
за новим контрактом19. Крім цього, ґендерна
дискримінація виражається, зокрема, у різній
представленості військовослужбовиць у
публічному суспільному дискурсі (про що далі
є окремий підрозділ) – в українських медіа
часто можна зустріти оповіді про «героїв»,
притому з іменами і переліком подвигів, але
рідко – про «героїнь»20.
Дискурсивна невидимість військовослужбовиць безпосередньо пов’язана з ще одним
аспектом нерівності – жінки, невидимі для
медіа, невидимі також і для інфраструктури
армії, попри те, що служать в ній не поодиноко. Інфраструктура Збройних сил України
облаштована під потреби чоловіків і виключає із армії жінок із їхніми специфічними потребами. Відтак вона має змінюватися, щоб
армія могла належним чином інкорпорувати
в себе жінок і надавати їм можливість ефективно брати участь у військових діях нарівні
із чоловіками, реалізовувати свої бажання та
можливості, захищати свої інтереси.
2.3.2. Заборона певних військових
професій для жінок
Військові посади, які можуть бути заміще18 Збройні сили (Дискримінація за ознакою статі) // На межі:
Вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні / The Equal
Rights Trust Country Report Series: 5 Лондон, серпень 2015. – С. 58-59.
19 Савченко Ю.С. Деякі особливості правового статусу
військовослужбовців-жінок у Збройних силах України // Юридична
наука. – 2011. – № 6. – С. 176.
20 Винятком є хіба що військовополонена Надія Савченко, та й її
«героїзм» пов’язаний передусім не із її військовою службою, а із її
поведінкою в ув’язненні.
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ні військовослужбовцями-жінками рядового,
сержантського і старшинського складу передбачені у Тимчасовому переліку штатних посад
рядового, сержантського і старшинського
складу із урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та
відповідних їм військових звань і тарифних
розрядів посад, затверджені наказом Міністра оборони України від 27.05.2014 № 337 (з
пізнішими змінами)21. Відкривши таблицю із
переліком аж близько тисячі штатних посад
рядового, сержантського і старшинського
складу ми бачимо, що жінкам місце лише на
незначній кількості посад, як-от, артист різних
категорій, архіваріус, бібліотекар, бухгалтер,
відповідальний секретар, головна медична
сестра, дезінфектор, дешифрувальник, диспетчер, діловод, друкар, комірник, кравець,
кресляр, медична сестра, метеоролог, музикант, начальник господарчої частини, їдальні
тощо, парашутист – укладальник парашутів,
пекар, перукар, поштар, радист, телефоніст,
фармацевт, фельдшер, художник, швець та
інші. Тобто, для жінок відкрита можливість
зайняти радше так звані традиційно «жіночі»
посади, які передбачають обслуговування,
догляд за іншими, їх розважання. Натомість
військовослужбовців-жінок, які проходять
військову службу за контрактом, не дозволяється призначати на посади автопілотника,
ад’ютанта, бортового механіка та техніка, боцмана, водолаза, вогнеметника, водія, вожатого службових собак, головного старшини,
гранатометника, дресирувальника, електрика, заряджаючого, командира бойової машини, командира відділення, командира взводу,
командира машини, танка тощо, кулеметника,
маляра, маскувальника, машиніста, навідника, перекладача, пожежного, старшого пекаря, столяра, табельника, токаря, тракториста,
фотографа, хіміка, чергового, штукатура та
багато інших. У цьому переліку маємо ознаки
не лише горизонтальної ґендерної сегрегації
– окремі «ніші» або типи професій для жінок
і чоловіків, а також і приклади вертикальної
ґендерної сегрегації – жінка може працювати
звичайним пекарем, а от старшим пекарем –
уже ні.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України22 існує перелік спеціальностей, за
21 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0600-14#n16
22 Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки,
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якими жінки, що мають відповідну підготовку,
можуть бути взяті на військовий облік: медична
служба; зв’язок; обчислювальна техніка;
оптичні та звукометричні засоби вимірювання
і метрології; картографія, топогеодезія,
фотограметрія і аерофотослужба; поліграфія;
кінорадіомеханіка. Жінки, придатні до
військової служби, можуть бути взяті на
військовий облік за віком: до 50 років – за
офіцерськими званнями, до 45 років – за
іншими військовими званнями.
Особливістю і водночас однією з
ключових проблем правового статусу
військовослужбовиць є те, що він регулюється
не лише нормами військового законодавства,
але й положеннями різних галузей права23.
Зокрема, відповідно до Кодексу законів про
працю України забороняється застосовувати
працю жінок на важких роботах і на
роботах із шкідливими або небезпечними
умовами праці, залучати їх до підіймання й
переміщення речей, маса яких перевищує
встановлені для них граничні норми. Перелік
таких робіт затверджується Міністерством
охорони здоров’я за погодженням із
Державним комітетом України по нагляду за
охороною праці. Крім того, не допускається
залучення жінок до робіт у нічний час, за
винятком галузей і видів робіт із зазначенням
максимальних
термінів
застосування
праці жінок у нічний час, затверджених
Кабінетом Міністрів України. Тому командир
(начальник), залучаючи жінок до різних видів
робіт повинен знати зазначений Перелік і
неухильно дотримуватися його вимог. Також
військовослужбовиці користуються пільгами,
передбаченими законодавством України з
питань соціального захисту жінок, охорони
материнства і дитинства. Однак на практиці
існують певні проблеми з порядком реалізації
деяких прав24.
Загалом питання доступу жінок до
певних професій слід розглядати більш
комплексно. В Україні понад 500 професій
і спеціальностей заборонені для жінок
законом. Жінки не мають права виконувати
23 Савченко Ю.С. Деякі особливості правового статусу
військовослужбовців-жінок у Збройних силах України // Юридична
наука. – 2011. – № 6. – С. 178.
24 Савченко Ю.С. Деякі особливості правового статусу
військовослужбовців-жінок у Збройних силах України // Юридична
наука. – 2011. – № 6. – С. 180.

жодну роботу чи мати жодну з професій, що
містяться в «Переліку важких робіт та робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці»,
затвердженому Міністерством охорони
здоров’я25.
Заборона професій для жінок, встановлена
з міркувань «особли
вої опіки», спричиняє
26
низку наслідків . Через цю заборону виникає
суттєва різниця у фінансовій забезпеченості
жінок і чоловіків, що трудяться в тому самому
сегменті ринку праці. Коли держава забороняє
жінкам певні види робіт, обґрунтовуючи це
турботою про їхнє репродуктивне здоров’я,
вона визнає і створює вищу цінність
«жінки як матері» і занижує роль «жінки як
працівниці». Така заборона водночас нехтує
чоловічим репродук
тивним здоров’ям, яке
несправедливо вважається невразливим,
стійким до зовнішніх шкідливих впливів.
Через таку заборону транслюються ґендерні
стереотипи: чоловіки постають як невразли
ві, а жінки – як надмірно вразливі, які повинні
народжувати дітей.
2.3.3. Ґендерна політика Збройних сил
України
Ґендерна політика у Збройних силах
України є складовою загальної ґендерної
політики держави, діяльністю органів
військового управління, яка регулює
процеси розвитку соціальної взаємодії
військовослужбовців чоловічої та жіночої
статі у війську, удосконалення і розвиток
їх соціальних статусів та відносин із
врахуванням армійських культурних традицій
і стереотипів27.
Основними напрямами оптимізації
ґендерної політики у Збройних силах
України та її приведення до європейських
стандартів є28:
25 Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров’я
№ 256 від 29.12.93 м. Київ // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
z0051-94
26 Марценюк Т., Плахотнік О. Ґендерова робота: як ринок
праці та хатня робота конструюють ґендер (Розділ 5) // Ґендер
для медій: підручник із ґендерної теорії для журналістики та
інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О.
Плахотнік, Г. Ярманової. – К.: Критика, 2013. – С. 80-81.
27 Інформаційно-довідковий матеріал щодо ґендерної політики
у Збройних силах України [електронний документ, наданий
Міністерством Оборони України]. – 8 c.
28 Там само.
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розвиток наукових досліджень ґендерного
аспекту політики національної безпеки
загалом і політики воєнної безпеки
зокрема;
розвиток
культурно-виховної
та
просвітницької роботи з населенням
України та військовослужбовцями з
метою формування ґендерної культури
особистості,
розвиток
гуманітарнопросвітницької діяльності у цій сфері;
упровадження механізмів позитивних
дій з метою подолання ґендерного
дисбалансу в управлінських структурах
Збройних сил України тощо.

Тобто загалом ґендерна політика Збройних
сил України відповідає загальнодержавній
ґендерній політиці, про яку зазначалося вище.
Натомість не зовсім зрозумілі механізми
та реалістичність упровадження заявленої
політики рівних прав і можливостей жінок
і чоловіків. Як видно із результатів цього
дослідження, де-факто засади ґендерної
політики ЗСУ далеко не завжди виконуються.
У 2010 році було проведене опитування
військовослужбовців
Збройних
сил
України29, аби з’ясувати сучасний стан
ґендерної рівності, а також умови та фактори,
які впливають на її утвердження у Збройних
силах України30. Результати дослідження31
підтверджують наявність у Збройних силах
України проявів ґендерної дискримінації
за статевими ознаками. На думку більшості
респондентів поширеність цього явища
торкається переважно військовослужбовцівжінок. Зокрема, на думку більш, ніж половини
опитаних військовослужбовиць, основною
причиною їх можливого звільнення або
переведення до іншої частини може виступати
саме приналежність до жіночої статі, майже
що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий
облік // Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 р.
N 711 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/711-94-%D0%BF
29 Чисельність вибіркової сукупності – 1071 особа (799
військовослужбовців-чоловіків та 272 військовослужбовцівжінок) є репрезентативною та за своєю структурою відповідає
вимогам до обсягу мінімальної вибірки при анкетуванні і виступає
мікромоделлю генеральної сукупності.
30 Ставлення військовослужбовців до ґендерної рівності та
її утвердження у Збройних силах України: Звіт за результатами
соціологічного дослідження / Міністерство оборони України,
Науково-дослідницький центр гуманітарних проблем Збройних сил
України. – К., 2011. [електронний документ, наданий Міністерством
Оборони України]. – 66 c.
31 Там само. – с. 40.
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половина опитаних військовослужбовиць
висловила свою невпевненість в тому, що
ніщо їм не завадить дослужити в лавах
Збройних сил. Крім того, майже кожна десята
військовослужбовиця вказала на випадки
сексуальних домагань щодо до них. Головними
причинами
ґендерної
дискримінації
зазначено такі: застарілі традиції та уявлення
про роль і місце жінки у суспільстві;
недосконалість нормативно-правової бази з
питань захисту прав людини і громадянина
(незалежно від його статі); відсутність дієвих
механізмів впровадження ідей ґендерної
рівності; невідповідність ґендерних стандартів
Збройних сил України соціальним потребам
військовослужбовців.
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Розділ 3. УЧАСТЬ ЖІНОК У
ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ

мотивацій можемо зазначити похід в АТО
слідом за друзями, чоловіками, синами, хтось
пішов в АТО через дитячу мрію служити в
армії. Також у інтерв’ю часто звучить мотив
3.1. Участь жінок в АТО: голоси «після Майдану»:

«невидимого батальйону»

Ми всі дуже вдячні нашим хлопцям, які у
важких боях відстоювали мир в Україні!
Давайте разом привітаємо наших героїв з
Днем захисника України!
Викладайте в коментарях фото ваших
захисників – батьків, чоловіків, синів,
щоб ми всі могли бачити їхні світлі
обличчя.
«Факти: новини від ICTV» (Фейсбук, 8
жовтня 2015 року)
«Під час початку війни ми вже побачили,
що жінка на сьогоднішній день дуже активна,
дуже перспективна, дуже результативна і
досить серйозно ставиться до захисту своєї
країни. І досить професійно це робить».

«Я з дитинства хотіла пов’язати свою
кар’єру, роботу, взагалі своє життя з армією.
Мені завжди подобалася форма, дисципліна
в армії. На жаль, в мене не було можливості
піти служити або вступити до військової
академії. Але після Майдану, коли почалися
заворушення на Сході, я вирішила, що повинна
допомогти людям. Адже східняки також
приїжджали на Майдан, допомагали нам. Ми
один єдиний народ. Так я вирішила поїхати
на війну. Просто хотіла чимось допомогти».
(Респондентка 1)
Що ж до загальногромадянської мотивації,
то у кількох випадках жінка спочатку бралася
взаємодіяти із армією як волонтерка, що
забезпечує солдатів необхідним, а вже потім
переходила до безпосередньої участі у
бойових діях. В деяких інтерв’ю така мотивація
проартикульована прямо:

Олена Білецька, ГО «Українська жіноча
«Захищати територіальну цілісність
варта» держави – обов’язок кожного громадянина».
(Респондентка 23)
3.1.1. Юридичні аспекти участі жінок в
АТО
Прибувши
на
фронт,
жінка
має
інкорпоруватися до армії інституційно.
Перш за все в анкету були включені питання
Частині наших респонденток (17 із 42)
про те, яким чином військовослужбовиці
вдалося отримати офіційне оформлення, а
опинилися на фронті, щоб дати змогу
згодом і пільги, зокрема, юридичний статус
нашим респонденткам розповісти про своє
учасниці бойових дій. Закон України «Про
самопозиціонування і свою мотивацію до
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
участі в АТО. Оскільки, як ми вже зазначали
захисту» передбачає для учасників бойових
вище, мобілізація в АТО передбачена
дій великий спектр пільг – безоплатне
передусім для чоловіків, а жінки для цього
одержання ліків та лікарських засобів,
повинні мати військову спеціальність,
безоплатне
забезпечення
санаторноучасниці дослідження потрапляють на
курортним
лікуванням,
75-відсоткова
фронт переважно добровільно. 40 із 42
знижка плати за користування житлом та
учасниць дослідження прийшли на фронт
комунальними послугами, безкоштовний
доброволицями і лише дві наші респондентки
проїзд в громадському транспорті та багато
були мобілізовані. Одна жінка розповідає, що
іншого. Ще дві респондентки припускають,
намагалася потрапити на фронт по мобілізації,
що можуть отримати такий статус, інші 23 –
але через вік та стать її не взяли, тож змушена
не матимуть таких пільг, зокрема через те,
була йти у добровольчий батальйон.
що в структурі ЗСУ чи МВС той добровольчий
Мотивація до добровільної участі у війні підрозділ, в якому вони служать, не має
у респонденток різна – від цілком особистої офіційного юридичного статусу.
до загальногромадянської. Із особистих

11

«Які можуть бути пільги, якщо ніде немає незважаючи на те, що вона наполягає на
взагалі інформації, що я там була. Ну, може, в наявності такої можливості із юридичної
когось вона і є, але не в тих місцях, де треба». точки зору.
(Респондентка 8)
Оскільки офіційно антитерористична
«Взагалі, я півроку була не оформлена. операція не є війною, на неї не поширюється
У мене 20-им серпня перша довідка, що я в воєнне законодавство, що створює юридичні
зоні АТО, а оформили мене 20 січня. Тобто колізії:
офіційно мене півроку не було в АТО, хоча
«В данном случае нам не дадут мужскую
весь цей час я була в Щасті під обстрілами.
должность,
хотя во время войны есть
Але найбільший парадокс, що мені 28 січня
сказали, що оформили. Я вже 8 днів жила в постановление, что независимо от того
Києві, думала, що я цивільна людина, що мене женщина ты или мужчина, должны и
вже не стосується ні [назва добровольчого повышать звания, и давать должности».
підрозділу], ні війна, але мені подзвонили, (Респондентка 17)
сказали, що мене чекають, що я оформлена і
Проте, попри концептуальне бачення
дезертир». (Респондентка 21)
Міністерством оборони ролі жінок на фронті
Внаслідок
труднощів
із
офіційним як доглядової, допоміжної, про що вже
оформленням для тих жінок, які служать говорилося вище, фактично обіймає суто
неофіційно, і є таким чином невидимими бойові посади третя частина учасниць нашого
для військової бюрократії, втрачається дослідження (15 із 42), майже половина (19
можливість отримання тих численних пільг, із 42) учасниць дослідження займаються на
на які мають право учасниці бойових дій. фронті медициною, і ще частина (9) – штабною,
Учасниці нашого дослідження це знають організаційною, обслуговуючою діяльністю.
і свідомо продовжують брати участь в Деякі жінки суміщають різні обов’язки:
бойових діях, мотивацію отримання пільг
«Я мінер – міную, розміновую. Іноді можу
не вважаючи для себе критичною, а часом бути снайпером. Офіційно я гранатометчиця.
й чітко заперечуючи. Деякі респондентки У нас всі вміють робити все». (Респондентка
планують добиватися статусу учасниці 14)
бойових дій після закінчення війни, хоча
3.1.2. Побутові обставини перебування
зараз не мають на це права, бо не мають
жінок в АТО
можливості оформитися офіційно.
І навіть у тих випадках, коли
військовослужбовиця офіційно оформилася
на службу у ЗСУ, її фах за документами
не завжди збігається із її фактичним
родом занять. Такі труднощі із офіційним
оформленням жінок на різні посади
фактично роблять цих військовослужбовиць
невидимими психологічно та юридично.

Загалом, за численними даними та
свідченнями, інфраструктура у Збройних
силах України розвинена дуже погано, і
служити тяжко із побутової точки зору.
Виникають труднощі із централізованим
постачанням форми та взуття належних
розмірів
для
військовослужбовиць.
Респондентки скаржаться на недостатнє
забезпечення військовою формою та взуттям
з боку держави, вказуючи, що купують її
самі за свою зарплату, за кошти батьків,
за волонтерські кошти. Та сама ситуація
і із жіночими засобами гігієни – ними
респондентки теж не забезпечені і змушені
діставати їх, як і форму, самотужки або через
волонтерів:

Серед наших респонденток є випадки,
скажімо, коли жінка-медик оформлена
начальником польової лазні (при цьому самої
лазні не існує). Інша учасниця дослідження
розповідає, що її оформили бухгалтером, але
при цьому вона служила гранатометчицею.
Ще одна респондентка так і не оформилася
офіційно через те, що на фактичну
«Таким людям, як я, потрібен індивідуальний
спеціальність
(оператор
безпілотного
пошив.
По-перше, я – жінка, а по-друге, у мене не
літального апарату) її не працевлаштували,
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Діана Мазур
санітар-радіотелефоніст
медичного пункту
12-го батальйону
територіальної оборони
Києва, 32 роки
“В дитинстві мріяла
служити в армії, але
дівчат не приймали.
В інституті військова
кафедра була лише для
хлопців. Хочеться мати
вибір.”

куба (позивний)
ДУК Госпітальєри
парамедик, 29 років
“Всі ми воюємо за саме
той відсоток, який
знаходиться поряд
з нами, яким не
байдуже”.

13

Ольга омельчук
санітарний інструктор
12-ого батальйону
територіальної оборони
Києва, 34 роки
“Три місяці на фронті,
з пораненими,
з переживаннями,
пов’язаними із їх станом,
у небезпеці – абсолютно
на рівні з чоловіками”.

катерина подзізей
ДУК, парамедик, 22 роки
“Психологічно
допомагає розуміння
мети свого перебування
на фронті, а також
молодші братики і
сестрички!“
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Анархія (позивний)
ДУК Госпітальєри,
парамедик, 20 років
“Кожен крок, який ми
робимо — ми робимо
до перемоги, і байдуже
чи ти великий
полковник, чи ти
простий боєць”.

катя приймак
ДУК Госпітальєри,
22 роки
“Я была командиром
нашей медицинской
группы, которая
состояла из четырех
человек - это медик,
парамедик, огневая
поддержка и водитель.
Я принимала решения”.

15

юлія толопа
Айдар, командир БМП,
штурмовик, 20 років,
громадянка РФ
“Когда подорвались
на мине, первыми
прибежали стрелок
Андриана и медик Лада”

Валерія Федоренко
Батальйон Кульчицького,
19 років, росіянка,
оператор безпілотного
літального апарату.
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стандартна фігура. Потрібен індивідуальний
підхід». (Респондентка 13)

3.1.3. Ґендерні стереотипи стосовно
учасниць АТО

«На женщин в армии ничего нету, такое
Загалом респондентки свідчать
про
марія черненко
впечатление, что их там не существует». дружнє ставлення до себе і ДУК
про
дружні
Госпітальєри, медик
24 роки
(Респондентка 36)
стосунки із товаришами по службі,
до їхньої
що медик,
думки загалом прислухаються,“Поїхала,
якщотому
вони
я маю бути з ними. Медик
Щодо проживання жінок із чоловіками, висловлюють її, частина респонденток
має допомагати
маєлюдям
на війні”.
ми дізналися, що подекуди жінки в армії вплив на процес прийняття рішень
у своєму
проживають разом із чоловіками, а подекуди підрозділі. Деякі учасниці дослідження
для них облаштоване окреме проживання. почуваються цілком комфортно і не
Спільне проживання комфортне за умови зіштовхуються із твердженнями про те, що
звички та розуміння такої вимушеності, а їм нібито на війні не місце. Проте інша
також тоді, коли стосунки із чоловіками- частина з ними таки зіштовхується і наводить
товаришами по службі у жінки хороші приклади зневажливого ставлення до себе.
та дружні. Респондентки звикають до Респондентка, що має дітей, неодноразово
незручностей і ставляться до них із чула на свою адресу «мати-зозуля» від колег
розумінням:
по службі. Одна із респонденток свідчить про
«Якось вже так звикла. Вони для мене стереотипне ставлення до жінок ще на рівні
побратими, як рідні люди, і тому особливого військкомату, інша скаржиться на начальника
дискомфорту я не відчуваю. Ні, немає штабу, який казав, що у військовій частині він
дискомфорту, вже є звичка, що всі однакові». не бачить жінок і вони не повинні там бути.
Проте дослідження показує, що ставлення до
(Респондентка 8)
жінок як до «другого сорту» зумовлене саме
Зручність
проживання
залежить стереотипами, а не особистими якостями
переважно від того, наскільки чоловіки готові респонденток – про нарікання на якість їхньої
брати цей фактор до уваги:
служби чоловіками не йдеться.
«Хлопці зробили мені окремий туалет і
оберігали душ». (Респондентка 41)

З
іншого
боку
спостерігається
доброзичливо-сексистський
стереотип
про те, що жінка – це «слабка стать», який
На медичне обслуговування в цілому
реалізується у тому, що жінок надмірно
учасниці дослідження не скаржаться, тим
бережуть:
паче, що половина із них самі є фронтовими
медиками чи парамедиками, одна із
«Є поняття позитивної дискримінації,
Гайка
(ПОЗИВНИЙ)
респонденток сама повністю створила коли про тебе піклуються, і я це
ціную,
але,
Айдар,
медик-телефоніст,
медичну службу у своєму підрозділі. хлопці, я мушу виконувати свої
обов’язки».
23 роки
Проте
специфічного
гінекологічного (Респондентка 29)
“Кожен чоловік,
обслуговування армійська медицина не
якого я зустрічала
в батальйоні, казав,
Факти зневажливого ставлення
наші жінки
завжди передбачає, і переважно наші
що маю бути вдома,
народжувати дітей.”
респондентки у цьому питанні могли не залишають без реакції, а реагують учасниці
покластися лише на загальнодержавну дослідження по-різному, починаючи від
систему медичного забезпечення, також не обурення і сліз і закінчуючи, навіть, деякою
раціоналізацією:
безпроблемну:
«В будь-якому військовому госпіталі або
лікарні в штаті є гінеколог. Якщо виникає
потреба у вузькому спеціалісті, то вони
є. Адже служать і жінки, і чоловіки. Але
найближча лікарня за 35 кілометрів, а
військовий госпіталь, то це 90 кілометрів».
(Респондентка 14)

«Жартувала, вимагаючи берці в стразах.
Стереотипи чоловіків мене абсолютно не
хвилюють». (Респондентка 4)
«По-перше, це традиції, давні-давні
традиції, які склались у суспільстві. По-друге,
це природне бажання сильного захищати
того, хто слабший. Він же бачить, ніде
правди діти, що жінка слабша. І вони хочуть
17

жінок оберігати, вони хочуть їх не пускати.
От вони кажуть – одне діло, якщо скалічився
хлопець, інше діло, якщо скалічилась жінка.
Можливо якщо копати глибше, то це має
таке суто природне пояснення – чоловік,
навіть сильно скалічений, якщо, перепрошую,
не постраждали статеві органи, то він може
зачати дитину. А жінка, якщо вона скалічена,
то вона вже практично позбавлена шансів
нормально вийти заміж, виносити, народити
дитину, можливо все походить від цього, я
так думаю». (Респондентка 6)

3.1.4 Подальші перспективи
Загалом респондентки схвально ставляться
до ідеї, щоб жінки мали можливість служити
в армії нарівні з чоловіками за власним
бажанням, а також нарівні з ними обіймали
керівні та вигідні посади:
«Не должно быть разделения между
мужчинами и женщинами, потому что живем
и идем в бой мы одинаково». (Респондентка
17)

Реформування Збройних сил України конче
Деякого оптимізму дослідницям додає те, необхідно, на думку учасниць дослідження.
що деякі жінки зазначають, що ставлення до Внесок жінок у бойові дії має бути оцінений
них від стереотипного на початку змінилося за досягненнями:
на рівноправне в подальшому – чоловіки
«Три місяці на фронті, з пораненими, з
змінюють своє враження про них.
переживаннями, пов’язаними із їх станом, у
Очевидно чутливою темою є можливе небезпеці – абсолютно на рівні з чоловіками.
насильство чоловіків-військовослужбовців Вклад жінки-медика і вклад чоловіка-стрілка,
щодо товаришок по службі. З етичних наприклад, не можна порівнювати, хто з
міркувань ми не питали учасниць дослідження нас потрібніший на війні. Але казати, що
про це прямо, і у процесі дослідження жодна чоловік має бути на війні, а жінка – немає –
респондентка не сказала із власної ініціативи, недопустимо, так як і говорити, що співати
що таке траплялося із нею. Проте деякі із них чи готувати їжу має право тільки жінка».
розповіли, що були свідками таких випадків: (Респондентка 7);
«П’яний боєць прийшов в кімнату до
«По женщинам есть дискриминация в
дівчинки, вона перелякана серед ночі вискочила плане того, что женщина может быть
на двір з отакими очима. Це був один-єдиний либо на кухне, либо на складе каком-то».
випадок, який я знаю. Наступного ранку він, (Респондентка 42).
звичайно, просив вибачення і конфлікт було
Проте жінки та чоловіки є рівними, але
залагоджено». (Респондентка 6)
не є однаковими. Деякі учасниці нашого
«Жінок було мало, залицялося більшість, дослідження роблять незначні застереження
були пропозиції зайнятися сексом досить щодо фактичної рівності, пов’язані із різницею
часто. Але грубощів не було, швидше це було у фізичній силі між жінками та чоловіками. Та
не серйозно. З сексуальним насильством не загалом респондентки часто додають від себе,
стикалася». (Респондентка 31)
що жінки можуть виконувати свої службові
Також одна із учасниць дослідження обов’язки не гірше за чоловіків, а то й краще.
розповіла
нам,
що
дізналася
про Більше того, респондентки додають, що жінки
випадок насильства з боку її знайомих можуть мотивувати чоловіків служити краще.
військовослужбовців щодо жінок із мирного Хоча це теж можна вважати обслуговуванням
населення. Вона каже, що це її дуже засмутило, чоловіків, лише не побутовим, а емоційним.
тому що стосувалося людей, яких вона знала
«Женщины намного безбашенней, намного
особисто. Інша говорить про такі випадки як тверже». (Респондентка 9)
неодноразові, і вказує, що наша держава на
«Жінки в армії краще дисциплінують
сьогоднішній день не може захистити жінок
чоловіків». (Респондентка 3)
від таких спроб домагань.
Характеризуючи наявну ситуацію, самі
учасниці дослідження визнають, що від
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бажаної ґендерної рівності до фактичної
Збройним силам України ще далеко. Одна
жінка прямо зазначає, що ні в її конкретному
батальйоні, ні в українській армії загалом
можливості для кар’єрного зростання немає
саме через дискримінацію жінок.
Ставлення до подальшої військової служби
у респонденток різне. Менша частина хотіли
би зробити військову кар’єру, але більшість
у ній не зацікавлені й після війни хотіли би
повернутися до мирного життя. Не завжди
можна сказати, наскільки це небажання
зумовлене суто особистими факторами, а
наскільки – тим фактором, що така кар’єра
для жінок завідомо ускладнена, про що вони
прекрасно поінформовані. Дві учасниці
дослідження повідомили прямо, що не мають
такої можливості, ще одна має можливість
підвищення по службі у штабі відповідно до
свого фаху, але штаб її не влаштовує. Ще одна
респондентка спершу думала про військову
кар’єру, але згодом вирішила, що її більше
цікавить реформування армії загалом.
Одна із респонденток висловила бажання
стати Міністром оборони і брати участь у
реформуванні армії.

бойових дій якраз і засвідчує, що ти тут
знаходився. Навіщо потрібна довідка, яка
сама є підставою для отримання цього
посвідчення?» (Респондентка 24).
Проте і тут ґендерно забарвлені проблеми
у відповідях учасниць дослідження майже
не звучать. Хіба що в одному випадку
жінка говорить про можливі труднощі
у подальших стосунках із чоловіками,
орієнтуючись при цьому на фігуру чоловікавійськовослужбовця як на певний зразок
норми чоловічої поведінки:
«А женщинам еще сложнеее, которые
выходят на дембель. Большинство женщин не
уходят на дембель, потому что они просто
не знают, куда они пойдут. Она себе тут
никакой половины не нашла, туда приходит
и думает: блин, а что я себе тут найду, это
ж «непотреб» - он в армию не пошел, я пошла,
он нет». (Респондентка 22).

Дві респондентки навіть розповіли, що
соціальні служби намагалися забрати в них
дітей через нібито невиконання батьківських
обов’язків, ще одна розповіла, що такі випадки
були в її підрозділі. Четверта респондентка,
Ми розпитали учасниць дослідження що в мирний час виховує дитину сама без
про те, як до їхньої участі у війні ставляться батька, на час своєї служби віддала її до бабусі,
їхні родини та люди з тилу. Ставлення і бабуся цим незадоволена, але дитина, за її
виявилося різним, проте скарг на конкретні словами, ставиться до ситуації із розумінням.
ґендерні стереотипи в цьому пункті майже
Окремо були взяті інтерв’ю із дев’ятьма
не прозвучало. Але наші респондентки чоловіками-військовослужбовцями в АТО для
скаржаться на різницю досвіду із людьми, що того, щоб подивитися на службу жінок очима
не воювали, і, як наслідок, на непорозуміння чоловіків і провести порівняння із тим, що самі
із ними. Припускають, що їм важко буде жінки кажуть про свою службу. Респондентивлаштуватися після війни. Також вони хотіли чоловіки до участі жінок в АТО ставляться поби відпочинку, соціальної підтримки і, за різному: деякі нейтрально-доброзичливо, і
потреби, психологічної допомоги (одна із вважають, що брати участь в обороні країни
респонденток стверджує, що психологічні та фахово служити в армії мають право всі,
проблеми є у всіх учасниць бойових дій), хто вважає за потрібне. Вони солідарні із
і до всього нарікають на занадто складну респондентками в тому, що армії потрібна
процедуру отримання пільг. Одна із реформа, і ця реформа не мусить розрізняти
респонденток є громадянкою Росії і нарікає контрактного
військовослужбовця
на великий обсяг проблем через відсутність за статевою ознакою. Інші ж чоловіки
українського громадянства та українського виражають сумнів у тому, що жінки можуть
паспорта:
адекватно служити в армії. Дискримінацію
«Виникають питання, коли кажуть: військовослужбовиць частина респондентів
ваше УБД не підходить, давайте довідку, визнає, але ставиться до неї по-різному.
але як діловод кажу – посвідчення учасника Чоловіки в цілому припускають, що у жінок
можуть бути проблеми зі службою в армії,
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але або вважають за потрібне, щоб жінки самі професійному просуванні у більшості сфер
щодо них висловлювалися, або кажуть, що є дуже складною. Військова сфера тут не
самі не бачили прикладів дискримінації.
просто не є винятком, але якраз є найбільш
закритою в цьому сенсі… У нас дуже мало
жінок-військовослужбовців
на
керівних
3.2. Жінки в АТО: експертна думка посадах в армії. Наскільки мені відомо, жінкиЗагалом про проблеми у Збройних офіцери складають трохи більше 3% від
силах України, із якими стикаються жінки у всього офіцерського складу Збройних сил. Якщо
порівнянні із чоловіками, майор у відставці, з кожним роком в арміях світу збільшується
екс-радниця Міністра оборони з питань кількість жінок, які отримали найвищі
ґендерної політики Наталія Дубчак зазначає: військові звання та нагороди, то в Україні
«На жаль, жінці важче, ніж чоловіку. Йому не цього фактично немає. Лише з десяток жінок
треба щось доводити, жінці треба доводити, дослужилися до звання полковника, та й то
«что она не такая». Про подібну необхідність медичної служби».
для жінок витрачати більше зусиль, аби
добитися такого ж самого становища, що
й чоловіки, дослідниці говорять стосовно
інших сфер ринку праці, передусім,
традиційно «чоловічих», як-от, політика,
бізнес, інформаційні технології тощо.

Експертка Катерина Левченко зазначає про
інтерналізовані самими жінками ґендерні
стереотипи: «Активно беручи участь в АТО,
вони вважають, що їх функції, їх завдання є
більш другорядними, порівняно з тим, що
виконують чоловіки».

Володимир Кухар, заступник командира
роти по роботі з особовим складом, у
виступі на конференції32 зазначив, що знає
чимало жінок, які хотіли б служити, але у
них не вийшло. Військовий пояснює це
тим, що потрапити в збройні сили жінці не
так просто. Якщо жінка з вищою освітою,
вона теоретично може претендувати на
звання офіцера, адже це одна з передумов в
українських військових силах, щоб отримати
офіцерське військове звання. Однак, на думку
Володимира Кухара, система не заохочує
отримання первинних офіцерських звань.
Він вважає, що це проблема кадрової армії:
«Проблема корпоративної солідарності
військовослужбовців, які не зацікавлені в тому,
щоби люди зі сторони приходили і обіймали
якісь посади».

Віталій Голота із Збройних сил України у
своєму виступі33 також зазначав, що жінки
далеко не завжди вірять у свої сили, аби йти
на більш традиційно «чоловічі» професії:
«Давайте скажемо чесно, куди хоче
піти жінка: командиром танкової роти чи
військовим психологом? Хто як. Але чомусь
психологів багато, а у танкову роту не ідуть.
Повірте мені, будь ласка. Коли я неодноразово
ставив питання жінкам, чи готова вона іти
заступником командира батальйону, то
відповідь «ні» я чув частіше».
Разом з тим Віталій Голота розкритикував
ґендерні стереотипи стосовно жіноквійськових:

«Проблемою є кар’єрний ріст жіноквійськових. В Україні загалом проблема
нерівності на ринку праці і «скляної стелі» в

«Наші
військові
керівники
часто
думають, що «я візьму жінку, і щось буде не
так». Насправді було показано, що жінки
виконували завдання, що жінки готові їхати
у відрядження, жінки готові перебувати в
польових умовах, жінки були готові інколи
лишити дітей на чоловіка, викликати маму,
свекруху, тітку, сестру. Таким чином, цей
стереотип, що жінки чогось робити не
будуть, він не справдився».

32 Семінар перспективних досліджень НАТО «Роль жінок і
ґендерної політики у врегулюванні збройного конфлікту в Україні»,
який відбувся у Києві 21-22 вересня 2015 року.

33

Депутатка Верховної Ради України і
співголова МФО «Рівні можливості» Марія
Іонова також зауважує про проблеми
ґендерної сегрегації у Збройних силах
України:
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Журналіст Володимир Сологуб зауважує,
Семінар перспективних досліджень НАТО.

«НЕВИДИМИЙ БАТАЛЬЙОН»: УЧАСТЬ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ В АТО

«Є такі чоловіки, користі від яких службі в
армії точно ніякої, тому мені здається, що
тут інакше треба вирішувати питання.
Не через обов’язковість-необов’язковість,
а через добровільність, контрактність
армії, патріотичне виховання військових:
«Там є багато молодих дівчат, які повернути базову військову підготовку у вищі
виконують роботу, яка є доволі небезпечною, навчальні заклади та навіть в школи як для
доволі складною... Я спілкувався, я бачив дівчат, так і для хлопців».
дівчат, які їздять і забирають поранених,
власне, з поля бою, з тих позицій, де їх
Координаторка жіночих вишколів Олена
поранили, і тягнули їх у якийсь бліндаж Білецька зазначає: «У нас кількісно набирають
або окопи. І вони туди їдуть, і під кулями хлопців, мобілізують, але ніхто не думає про
забирають, щоб надати медичну допомогу». якісні показники. От за якісним показником, у
Окрім того, він зауважив, що «як мінімум деяких спеціалізаціях краще виконує функцію
половина журналістів, що працюють на жінка».
передовій в зоні бойових дій – це є жінки».
На запитання про те, що може допомогти
На конференції виступала Марія Гонюкова, жінкам, які уже воюють в АТО, експертки
виконуюча обов’язки командира роти 46 зазначали про їх видимість, причому, не лише
підрозділу спеціального призначення, яка як жертв, а як героїнь:
розповіла про упереджене ставлення до
«На мою думку, зараз треба якомога
жінок у збройних силах:
більше писати й говорити про цих жінок. Не
«В нашей ситуации произошло за полтора отак, коли дівчині відірвало ноги, і ми про
года такое: пришли мы все стрелками – це дізнались….» (Наталія Дубчак). Зокрема,
стали санитарами, стали разведчиками- як далі зазначає Наталія Дубчак, можна
санитарами, закончили учебку сержантскую. зробити цикл програм про жінок на війні «для
Только после окончания учебки парням было пропаганди і показувати жінок».
присвоено всем звание, а обучалось пять
Катерина Левченко критично ставиться
девчонок, ни одной из них не дали звание. Были
до
використання жінок як героїнь на певний
выданы корочки командиром отделения
специального предназначения. Это не період часу, адже історія мала уже прикрі
сыграло никакой роли; когда их представили випадки:
ЗСУ, то нам не сказали, что пройдите
«Коли закінчиться війна, що рекомендують
переаттестацию и они будут признаны. жінкам? Зайнятися домашнім господарством
Сказали, что они просто недействительны. і таке інше. Це було після Першої світової
И то, что мы находились на обучение 11 війни, сталося після Другої світової війни…
месяцев, никого не касается. И только про це обов’язково потрібно пам’ятати».
благодаря командиру батальона, начальнику
Адвокатка Олена Білецька зазначає про
штаба были присвоены воинские звания и
важливість
надання жінкам відповідного
поданы документы».
статусу, підтримку бійчинь із боку жіночих
Однак, експертки також критично організацій після того, як закінчиться війна:
ставляться до обов’язкової військової
«Що їх чекає? Куди вони? Я знаю, що на
строкової
служби
для
чоловіків,
сьогоднішній
день ті жінки, які воюють, вони
пропонують певні альтернативи. Наприклад,
ґендерна експертка Лариса Кобилянська не зможуть повернутись до нормального
переконана, що не всі чоловіки можуть життя. Вони не зможуть працювати так,
служити в армії, при тому що є жінки, які як раніше. Вони будуть явно виражені лідери,
і їм потрібно буде зовсім інше. У цьому я
можуть це робити:
впевнена».
що в бойових діях, які він відвідував протягом
роботи над репортажами із зони АТО,
досить рідко зустрічав жінок. Здебільшого
це були жінки-медики, уточнює, що радше
парамедики.
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Депутатка Марія Іонова дотримується
подібної думки, вважаючи, що жінок потрібно
буде більшою мірою залучати до сфери
національної безпеки і прийняття рішень
щодо оборони країни.

медичних операцій, і обслуговування наших
хворих і все інше в польових шпиталях.
Тобто, прийняття, доставка», — зазначив
речник АТО34. Існування обмеженого переліку
дозволених професій для жінок в армії у ЗМІ
прямо не згадується.

3.3. Репрезентація жінок АТО у
На відміну від головнокомандувачів,
засобах масової інформації в медіа сюжетах солдати мають більш
У цьому підрозділі проаналізована
репрезентація жінок АТО в засобах масової
інформації у період з квітня 2014 до вересня
2015 для того, щоб зрозуміти, які образи жінки
в АТО транслюються для широкого загалу, що
саме відомо про участь жінок в АТО, про їхнє
життя на фронті й після повернення додому.
Загалом спостерігається героїзація та
романтизація образу жінки в АТО. Участь
жінки в антитерористичній операції є
героїчним вчинком не залежно від її посади.
Сама добровільна присутність жінки на
території збройного конфлікту, її рішення
зробити свій внесок в його вирішення
висвітлюється в медіа як позитивне явище.
Важливо також відзначити відсутність
відверто негативних жіночих образів у
медіа: немає звинувачень в непрофесійності,
легковажності, невиконанні традиційно
жіночих обов’язків, таких як материнство,
майже не зустрічається віктимізація жінок
в АТО. Щоправда деякі видання намагалися
спекулювати на привабливості образу жінки
в армії: були й календарі з напівголими
солдатками біля танків, і заголовки в деяких
газетах – «найгарніші жінки АТО».
3.3.1. Ставлення до жінок в армії та
розподіл ґендерних ролей в АТО
Спостерігається відмінність у ставленні
до жінок в АТО між рядовими солдатами та
головнокомандуванням наведеними в медіа.
Згідно з інформацією в ЗМІ, представники
військових структур вважають, що в
українській армії достатньо жінок, а їхні
права й свободи не обмежені: їм «довіряють»
не лише «традиційні» завдання (зв’язківці,
медперсонал), але й «складні» «бойові»
завдання. Та з інших коментарів бачимо, що:
«Бойові завдання – це не тільки з автоматом,
це і установлення зв’язку, і виконання тих же
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егалітарні погляди на участь жінок в АТО:
«Звичайно хотілося б, щоб наші жінки і
дівчата займалися іншими справами, але
якщо людина відчуває, що вона повинна це
робити, якщо у неї є таке бажання захищати
свою країну, то я вважаю це не важливо, якої
вона статі».
Із зображеного в медіа також бачимо, що
традиційні ґендерні ролі мають тенденцію
відтворюватися також і на війні: чоловіки
– захисники, жінки – ті, яких захищають.
Чоловіки – сильні, а жінкам – поблажки.
Приблизно в половині статей, в яких
піднімалося це питання, респондентки
сприймають це як належне і цінують чоловічу
турботу. З іншого боку, чимало медіа також
підтримують стереотип про традиційні
ґендерні ролі на війні.
3.3.2. Образи жінок в АТО
На основі проаналізованого матеріалу
доцільно виділити три основні образи
жінки в АТО, які зображені у ЗМІ: жінка-воїн,
турботлива помічниця та революціонерка.
Жінка-воїн. Це образ солдатки, яка воює на
рівних з чоловіками. Вона живе в однакових
з чоловіками умовах, виконує «чоловічі»
завдання: стріляє зі снайперської гвинтівки,
з кулемета, керує військовою машиною,
виносить поранених з поля бою під кулями
тощо. Вона сильна й емоційно стабільна,
користується авторитетом серед побратимів.
Така жінка добивається від чоловіків на війні
поваги, довіри і ставлення до себе як до
солдата на рівні з чоловіками: «Я такий же
боєць, як інші35». В ЗМІ їх називають «рятівниця»,
«захисниця», «смілива», «хоробра», «боєць»,
34 Тепер під призов потраплять і жінки // Страйк. 20 січня 2015 //
http://firstsocial.info/news/teper-pid-prizov-potraplyat-i-zhinki
35 Лаб’як І. Жінки в АТО: три історії // Galnet. 10 листопада 2014 //
http://galnet.org/newsticker/222311-zhinky-v-ato-try-istoriji
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«мужня Афіна36», «богиня війни37». Проте в
більшості статей та відео сюжетах до образу
«амазонки» - суворої і сміливої солдатки
– журналісти все ж намагаються додати
елемент жіночності. Це може бути або опис
прикрас, які носить снайперка, вечірня
шовкова сукня на кулеметниці38, згадка про
дітей або фотографія солдатки у вінку з квітів
тощо.

знаходження жінки в армії, в бойових
умовах, поблизу поля бою або й в самому
бою подається як прояв сміливості, героїзму
і патріотизму. Наскрізною ідеєю усіх статей
і сюжетів про жінок і про українську армію
загалом є те, що кожен, хто там знаходиться
– герой, кожен робить свій внесок у
розв’язання конфлікту, стримування ворога,
налагодження миру і цей внесок є цінним.

Турботлива помічниця. Жінки в АТО – це
не лише бійці і амазонки, але й турботливі
та чуйні солдатки, медики, психологи,
фотографи та ін. Вони піклуються про
бійців, допомагають їм та підтримують
своєю працею й присутністю. Вони більш
«жіночні», більш схильні дотримуватися
традиційного ґендерного поділу праці. Такі
жінки проходять однакову бойову підготовку
разом з чоловіками, разом перебувають в
небезпечних зонах, живуть у спартанських
умовах, мають бронежелет і зброю, але вони
«звичайно» не мають таких же навантажень
і завдань на фронті. Часто вони виконують
небойові завдання: працюють в канцелярії,
на складі, кореспондентами, медсестрами
тощо.

Революціонерка. Ця категорія об’єднує
декількох жінок, діяльність яких в АТО має
революційний та інноваційний характер. Це
реформаторки й інноваторки, які ламають
старі схеми й стереотипи, розвивають нові
військові галузі, знаходяться на одному
ієрархічному щаблі з чоловіками в армії,
віддають наказі, а їхні імена й історії –
загальновпізнавані. Таких жінок небагато.
Серед них:

«…Будем хоть кашу им варить, форму
зашивать, потому что это мужчины,
которым государство ничем не помогало39».
«…Серед обов’язків дівчат із «Січі» –
займатися канцелярською роботою. Кажуть,
хлопцям просто не вистачає часу вести певні
записи, обліки. А робити це дуже важливо40».
Те, що деякі жінки мають більш традиційні
функції на фронті (дехто називає їх
«допоміжними») помітно лише при глибшому
аналізі, тоді як меседж, який знаходиться на
поверхні у статтях та сюжетах про учасниць
АТО, говорить про те, що усі учасниці АТО,
не залежно від професії, - героїні. Саме
36 Жінки-військові у зоні АТО воюють на рівні з чоловіками // ТСН.
9 листопада 2014// http://tsn.ua/video/video-novini/zhinki-viyskovi-uzoni-ato-voyuyut-na-rivni-z-cholovikami.html
37 Там само
38 Хоробрі серця. Анна Стецько // 1+1. 29 вересня 2014 // http://
tsn.ua/ukrayina/ukrayinski-zhinki-rozpovili-chomu-voni-pishlivoyuvati-v-ato-371067.html
39 Жінки-військові у зоні АТО воюють на рівні з чоловіками // ТСН.
9 листопада 2014// http://tsn.ua/video/video-novini/zhinki-viyskovi-uzoni-ato-voyuyut-na-rivni-z-cholovikami.html
40 Жінка в зоні АТО: полтавка разом з коханим служить
добровольцем // Коло. 8 жовтня 2014 // http://kolo.poltava.ua/
novini-poltava/alla-fedorchenko-23244.html

Надія Савченко – найвідоміша українська
військова й учасниця АТО. Це приклад
унікальної
жінки-героїні
в
структурі
української армії, а також приклад жінкиреволюціонерки на політичній арені. Вона
успішно долала стереотипи і бюрократичні
перешкоди стосовно доступу жінки до
військової освіти, участі жінки у військових
операціях, а також стереотипи про жінку як
«слабку стать». Вона добилася розширення
дозволеного для жінок в армії списку професій.
Надія – найвідоміша професійна військова у
цій війні. Окрім того, вона політично активна
жінка: перебуваючи у в’язниці в Росії, Надія
стала депутатом Верховної Ради України,
практикує різноманітні методи політичної
боротьби (голодування, промови, книги,
листи). З часом образ жінки-військової
змінився на образ героїні, жертви політичних
репресій та символ боротьби проти режиму,
боротьби за свободу. Її ототожнюють з
великими воїнами і політиками – відомими
чоловіками, жертвами режиму, борцями і
переможцями: «Таким чином в останні тижні,
Надія Савченко, за прикладом багатьох своїх
співвітчизників, відомих або анонімних, з
російських чи радянських часів, розпочала
нову боротьбу: тюремні нотатки. Зі своїх
тюремних камер Сахаров, Вацлав Гавел, Лех
Валенса, Паділья змусили похитнутися не
менш впевнені у собі і зарозумілі режими,
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ніж сьогоднішній нео-царистський режим у
Москві41».
Тетяна Ричкова – відома як радниця
Міністра оборони України та успішна
волонтерка. В образі Тетяни бачимо
емансиповану жінку, яка виконує радше
егалітарні ґендерні ролі: вона соціально
активна, публічна, смілива, регулярно їздить
в зону бойових дій. З часом образ Тетяни
трансформувався з більш традиційного
– Тетяна піклувалася не лише про свого
чоловіка в АТО, але й про забезпечення
всієї 25-ї бригади – в образ потужної
реформаторки: «Сейчас ее задача – «делать
реформы». Эту фразу она повторяет так
часто, что понимаешь: это – ее новая цель,
как раньше было с касками и бронежилетами
для бойцов 25-ой бригады…42». У медіа Тетяну
називають: «Танька-поліграф43», «дівчинкатанк44»,
«предводительница
киевской
хунты45», «авторитет на фронте46», «янголохоронець» для бійців АТО»47, що вказує на
авторитетність Ричкової як серед бійців, так
і серед командування в АТО. Тетяна добре
інтегрована в «чоловічий» світ армії, але разом
з тим в медіа вона не демонструє активної
підтримки ідей щодо кращої інтеграції жінок
а армію.
Марія Берлінська – аеророзвідниця,
учасниця АТО і засновниця Центру
підтримки аеророзвідки. Одна з особливих
характеристик Марії – це вік. Медіа
формують романтичний образ ще зовсім
молодої студентки, яка «обстригла довгу
темно-русяву косу, роздобула бронежилет і
41 Надія Савченко: Війна, полон, викрадення, тюрма, голод у
в’язниці та поза нею // Українська правда. 11 травня 2015 // http://
www.pravda.com.ua/articles/2015/05/11/7067480/
42 Титиш Г. Татьяна Рычкова: За время войны плакала дважды.
Второй раз - когда попала в Минобороны // Українська Правда. 6
квітня 2015 // http://life.pravda.com.ua/person/2015/04/6/192127/
43 Титиш Г. Татьяна Рычкова: За время войны плакала дважды.
Второй раз - когда попала в Минобороны // Українська Правда. 6
квітня 2015 // http://life.pravda.com.ua/person/2015/04/6/192127/
44 «В Минобороны меня назвали девочкой-танком, но штатное
расписание для ВДВ изменили», - волонтер Татьяна Рычкова
обеспечила украинских десантников танками. ВИДЕО // Цензор.Нет.
3 листопада 2014 // http://censor.net.ua/v310092
45 Танины война и мир. // Укрінформ. 11 листопада 2014 //
http://www.ukrinform.ru/rubric-lastnews/1727128-tanini_voyna_i_
mir_1683033.html
46 Титиш Г. Татьяна Рычкова: За время войны плакала дважды.
Второй раз - когда попала в Минобороны // Українська Правда. 6
квітня 2015 // http://life.pravda.com.ua/person/2015/04/6/192127/
47 Mashable: Історія жінки, яка стала товаришем і «янголомохоронцем» для бійців АТО // ТСН. 24 вересня 2014 // http://tsn.ua/
ukrayina/mashable-istoriya-zhinki-yaka-stala-tovarishem-i-yangolomohoroncem-dlya-biyciv-ato-370397.html
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втекла з магістратури Києво-Могилянської
академії на фронт48». З часом образ Марії
трансформувався у більш революційний:
студентка, одна з небагатьох, взялася
виправляти недоліки галузі аеророзвідки,
заснувавши центр підтримки аеророзвідки
та випустивши уже понад 100 спеціалістів, які
застосовують свої знання в бою, що загалом
є безпрецедентним випадком, оскільки це
не просто дівчина, але й людина «ззовні», не
штатний співробітник ЗСУ, яка займається
розвитком стратегічно важливої для армії
галузі.
3.3.3. Потреби і проблеми жінок в АТО
Інформація про потреби жінок в АТО в
українських медіа ґендерно нейтральна.
Потреби саме жінок, які беруть участь в АТО,
зокрема, в таких базових речах як форма,
засоби гігієни, медичне обслуговування
майже не обговорюються в ЗМІ. Найчастіше
згадуються вимоги до окремого житла для
жінок. Та з інформації в медіа, присвяченій
жінкам в АТО, складається враження, що
чоловіки й жінки гармонійно співіснують
в одному приміщенні і проблем з житлом
немає.
Проблема
повернення
додому
та
реінтеграції дуже побіжно описується в медіа.
Проте, зі слів героїнь сюжетів, таки можна
впізнати складнощі на психологічному,
побутовому й на бюрократичному рівнях, які
виникають в процесі реінтеграції. По-перше,
солдатки повертаються з посттравматичним
стресовим
розладом,
що
у
жінок
проявляється зокрема у вигляді почуття
провини, жертовності, відстороненості,
надемоційності:
«Я нахожусь на грани двух жизней: жизнь
там и жизнь здесь. И понимаете, жизнь
там, вот кто не побывал там, вот сложно
описать… я иногда не могу подобрать слов,
чтоб описать ту жизнь, которая происходит
сейчас там. Есть пару человек, которых я
вытащила в Илловайске, и они у меня потом
под Дебальцево погибли. То конечно в эти
моменты, когда ты понимаешь, что ты нада
48 26-річна “айдарівка” Марія Берлінська: побачивши нас,
люди ховалися... і тільки діти вітально махали нам ручками і бігли
слідом // Вікна. 24 жовтня 2014 // http://vikna.if.ua/news/category/
ua/2014/10/24/23995/view
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там, то готова здесь все бросить и бежать
туда, потому что на сегодняшний день там
на самом деле нету никого49»;
«…там же наши остались.. как я сейчас
пойду домой? Вы поймите правильно, но уже
морально я не готова вернуться. Морально я
живу там50».

ВИСНОВКИ
Для Збройних сил України, як і для
ринку праці загалом, притаманне явище
вертикальної і горизонтальної ґендерної
сегрегації. Поступово збільшується кількість
жінок у військовій сфері, що відповідає
загальносвітовим
тенденціям
роз
витку
держави. Однак жінки займають переважно
так звані «фемінізовані» спеціальності:
медперсонал, фінансисти, логістика, зв’язок.
Працівниці Збройних сил України стикаються
з ґендерною дискримінацією та упередженим
ставленням з боку начальства, що суперечить
щонайменше нормам підписаної Україною
Резолюції Ради безпеки ООН 1325 (2000),
яка підкреслює важливість зміни бачення
ролі жінок не тільки як жертв конфліктів,
але й як учасниць розв’язання конфліктів і
миротворчої діяльності на рівні із чоловіками.

По-друге,
у
суспільстві
бракує
толерантності до бійців АТО та існує
нерозуміння суті ситуації на Сході. Після
війни солдатки зустрічаються з негативним
ставленням до них як до військових, як
до людей причетних до конфлікту, й вони
мають проблеми з інтеграцією, та про це
було згадано лише в одному сюжеті. Потретє, в медіа вже зустрічаються перші згадки
про бюрократичні проблеми, пов’язані з
отриманням статусу учасниці бойових дій,
та, відповідно, відсутністю пільг для учасниць
АТО, але наявної інформації в медіа замало
Доступ жінок до збройних сил і
для того, щоб сформулювати усвідомлення військової
служби
регламентований
цих проблем в суспільстві:
кількома
документами:
тимчасовим
переліком
військово-облікових
«Помню однажды выставили меня из
трамвая потому, что у меня на сегодняшний спеціальностей і штатних посад рядового,
день как бы документ есть, но это еще не сержантського і старшинського складу та
і
тарифних
подтвержденный документ, и я попыталась військовослужбовців-жінок
переліків
посад
вищезазначених
сказать, показать документ, что я участник
переліком
посад
АТО, многие начали возмущаться, что вот вы військовослужбовців;
офіцерського
складу,
на
які
можуть
там устроили себе войнушку... И это очень
больно и очень обидно, что на сегодняшний призначатися жінки, прийняті на військову
день одесситы так относятся… Я понимаю, службу за контрактом у добровільному
что есть разные категории людей, но я порядку; переліком спеціальностей, за якими
жінки, що мають відповідну підготовку,
просто вышла из трамвая и все…51»;
можуть бути взяті на військовий облік.
«…Я не впевнена, що саме дає статус Ще однією із проблем правового статусу
учасника бойових дій, але я бачу, що хлопці військовослужбовиць є те, що він регулюється
так пишаюся цим, і так, було б непогано положеннями різних галузей права, а не лише
нормами військового законодавства. Тобто,
мати такий статус офіційно.52»
питання доступу жінок до певних професій
слід розглядати більш комплексно.

49 Іловайськ. Точка неповернення. «Мурка». // Громадське TV.
30 серпня 2015 // http://www.hromadske.tv/society/ilovaisk-tochkanepovernennya--murka-/
50 Жінки-військові у зоні АТО воюють на рівні з чоловіками // ТСН.
9 листопада 2014// http://tsn.ua/video/video-novini/zhinki-viyskovi-uzoni-ato-voyuyut-na-rivni-z-cholovikami.html
51 Іловайськ. Точка неповернення. «Мурка». // Громадське TV.
30 серпня 2015 // http://www.hromadske.tv/society/ilovaisk-tochkanepovernennya--murka-/
52 Peterson N. Meet Ukraine’s Women Warriors // The Daily Signal.
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Збройні сили України мають розроблену
ґендерну
політику,
яка
відповідає
загальнодержавній ґендерній політиці. Однак
виникає проблема із сталістю механізмів
і реалістичністю упровадження заявленої
політики рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків.
Результати емпіричного дослідженняопитування 42 жінок, які воюють в АТО,
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засвідчили основні проблеми, на які вказали
майже всі респондентки: проблеми їхньої
можливості приймати рішення в армії. Жінки
фактично не допускаються до прийняття
рішень у збройних силах. Окрім того, чимало
з них не є офіційно оформленими, і фактично
не мають можливості отримувати оплату за
свою працю, а надалі не матимуть державних
пільг, статусу учасниці бойових дій і всього,
що з цього буде виходити. Інша проблема
стосується того, що деякі жінки, які оформлені
в ЗСУ, є оформленими не на ті посади, якими
фактично займаються. Тобто їх обмежують,
пояснюючи, що в штатних розписах немає
цих посад для жінок. Окремі питання, які
не обговорюються державою – це питання
побутові: брак спеціалізованого медичного
обслуговування для жінок, відповідних
розмірів форми і взуття, незадовільні умови
проживання. Інфраструктура Збройних сил
України облаштована під потреби чоловіків і
виключає із армії жінок з їхніми специфічними
потребами.
Експертні опитування надали можливість
ретельніше оцінити ситуацію із інтеграцією
жінок у збройні сили, доповнити думку
учасниць
«невидимого
батальйону».
Експертки і експерти також критично
ставляться до обов’язкової військової
строкової служби для чоловіків, пропонують
певні альтернативи. Вони зазначають
важливість надання жінкам відповідного
статусу, а також підтримку бійчинь з боку
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жіночих
організацій.
Жінок
потрібно
буде більшою мірою залучати до сфери
національної безпеки і прийняття рішень
щодо оборони країни. Проте експертки також
вказують на інтерналізовані самими жінками
ґендерні стереотипи.
В українських медіа частіше можна зустріти
оповіді про «героїв», притому з іменами і
переліком подвигів, але рідко – про «героїнь».
Жінки АТО мають позитивний і героїчний
образ в медіа, проте медіа не висвітлюють
реальних потреб і проблем жінок в АТО. В
проаналізованих статтях та відео сюжетах
не йдеться ні про незабезпеченість жінок
формою, засобами гігієни та медичним
обслуговуванням, ні про ПТСР, труднощі
реінтеграції, отримання статусу учасниці
військових дій, відсутність виплат «бойових»
та пільг для учасниць бойових дій, особливо
для жінок з добровольчих батальйонів. Таким
чином медіа виконує дещо мобілізаційну
функцію, зображаючи лише більш позитивну,
героїчну сторону життя учасниць АТО.
Більший акцент в ЗМІ на потребах жінок
на фронті та проблемах, з якими вони
стикаються після повернення з війни, сприяв
би кращій поінформованості громадськості,
більшій активності громадських організацій,
а також міг би бути додатковим важелем
впливу на зміни у забезпеченні військових в
АТО та реальній ґендерній політиці Збройних
сил України.
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