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рівна оплата за роботу рівної цінності
equal pay for work of equal value 

рівна оплата за роботу, котра розглядається як така, що має однакову 
цінність, без дискримінації за ознакою статі чи сімейного стану в усіх 
аспектах оплати праці та умовах оплати праці.

Посилання 

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men; 

(2) International Labour Organization – ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equali-
ty. Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf.

Примітки 
Оскільки системи організації оплати праці та системи класифікації робочих місць можуть бути 
упередженими, робота більшості жінок, як правило, класифікується як робочі місця нижчого рівня.

рівне винагородження праці жінок  
та чоловіків
equal remuneration of women and men 

див. термін «рівна оплата за роботу рівної цінності».

рівне ставлення до жінок та чоловіків
equal treatment of women and men 

стан відсутності прямої чи непрямої дискримінації за ознакою статі та 
ґендеру, включаючи менш сприятливе ставлення до жінок з причин 
вагітності та материнства.

Посилання 

European Union (2014). EU Gender Equality Law: Update 2013. European Network of Legal Experts in the Field 
of Gender Equality.

Примітки 
Більш сприятливі положення захисту жінок в частині вагітності та материнства, а також позитивні 
заходи, спрямовані на досягнення дійсної ґендерної рівності, не суперечать принципу рівного 
ставлення.
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рівний доступ до правосуддя для жінок 
та чоловіків 
equal access to justice for women and men 

право осіб та груп на вчасний, ефективний та справедливий захист їхніх 
прав, вирішення спорів і контроль за зловживанням владою шляхом 
проведення прозорого та ефективного процесу, де механізми є технічно 
і фінансово доступними, відкритими та підзвітними, і здійснюються на 
основі дотримання рівності.

Посилання 

CEDAW Committee (2013). Access to Justice – Concept Note for Half Day General Discussion, endorsed by 
the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) at its 53rd session.  
Режим доступу: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/ConceptNoteAccessTo-
Justice.pdf.

Примітки 
За міжнародним правом держави зобов’язані забезпечити доступ до правосуддя. Доступ жінок 
до правосуддя – це правова та конституційна база, що гарантує права жінок. Водночас без освіти, 
обізнаності про права та повноважень приймати рішення жінки часто не можуть вимагати забезпечення 
своїх прав, отримувати юридичну допомогу або звертатися до суду. 

У процедурному розумінні доступ до правосуддя означає надання особам, які прагнуть захистити свої 
права: відповідної та зрозумілої інформації про обсяг цих прав та спосіб доступу до них; легкодоступну 
інфраструктуру – як у формальному, так і в практичному розумінні – для отримання цієї інформації та 
подальшого її використання; якість функціонування цієї інфраструктури на практиці; і впевненість у 
корисності та цілісності інфраструктури. Щоб уникнути вторинної віктимізації та стигматизації жінок 
під час судового розгляду, необхідним є ґендерно чутливий підхід. 

Найсуттєвіший аспект правосуддя полягає у тому, щоб правові та судові рішення були правосудними 
та справедливими.

рівний доступ до ресурсів для жінок 
і чоловіків 
equal access to resources for women and men 

концепт, що передбачає, що і жінки і чоловіки мають рівний доступ, 
використовують та отримують рівну вигоду від усіх ресурсів 
(матеріальних, фінансових, людських, соціальних, політичних тощо).

Посилання 

UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). Glossary 
of Gender-Related Terms and Concepts. Режим доступу: http://unamid.unmissions.org/Default.aspx-
?tabid=11012&language=en-US.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/ConceptNoteAccessToJustice.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/ConceptNoteAccessToJustice.pdf


135

рівний розподіл домашніх обов’язків 
equal sharing of domestic responsibilities 

жінки та чоловіки однаковою мірою (порівну) розподіляють завдання 
по догляду в сім’ї, а також завдання, що стосуються всіх аспектів 
домашньої роботи.

Посилання 

European Commission (2013). Study on the Role of Men in Gender Equality.  
Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_of_
men_en.pdf.

Примітки 
Рівний розподіл домашніх обов’язків є вимогою для досягнення дійсної ґендерної рівності та є її ціллю.

рівні можливості жінок та чоловіків
equal opportunities of women and men 

відсутність бар’єрів для економічної, політичної та соціальної участі за 
ознакою статі та ґендеру.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

Примітки 
Такі бар’єри часто є неочевидними, їх важко вирізнити; вони спричинені та підтримуються структурними 
явищами та соціальними уявленнями, що виявилися особливо стійкими до змін. Рівні можливості як 
одна із цілей ґендерної рівності ґрунтуються на тому, що комплекс стратегій, дій та заходів є необхідним 
для усунення глибоко вкорінених та сталих нерівностей.

рівність жінок і чоловіків
equality between women and men/equality of women and men 

див. термін «ґендерна рівність».
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рівність результату
equality of outcome 

досягнення рівності в ширшому сенсі, орієнтованому на результат та 
перерозподіл (ресурсів та обов’язків), заснованому на розумінні того, 
що рівності можливостей і рівного ставлення може бути недостатньо 
для усунення історичного гніту та невигідного, підпорядкованого 
становища жінок.

Посилання 

(1) CEDAW Committee. General Recommendation № 25 on Article 4, paragraph 1 of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Temporary Special Measures;

(2) експерт(к)и ЄІҐР.

Примітки 
Рівні можливості на практиці можуть негативно впливати на благополуччя жінок у разі, якщо вони 
безрезультатно витрачають час та енергію, щоб такими можливостями скористатися. 

Щоб досягти рівності результатів для жінок та чоловіків, інтервенції в розвиток необхідно розробляти на 
основі ґендерного аналізу. Адже «рівне» ставлення не означає «однакове», а означає, що ставлення до 
осіб, які перебувають у подібних ситуаціях, має бути тотожним, і що необхідно ставитися по-різному до 
осіб, які перебувають у різних обставинах. 

Рівність наслідків або результатів вимагає створення сприятливого соціального середовища шляхом 
роботи з ідеологічними й культурними конструктами, що створюють ієрархії в ґендерних відносинах. 
Позитивні заходи довели свою ефективність як необхідні для забезпечення рівності результатів.

Підхід щодо рівності наслідків іноді також називають «рівність результатів» та «фактична рівність».

рівноправність жінок та чоловіків
equity between women and men 

див. термін «ґендерна справедливість».

різання жіночих статевих органів 
female genital cutting 

див. термін «каліцтво жіночих статевих органів». 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General recommendation 25 (English).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General recommendation 25 (English).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General recommendation 25 (English).pdf
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1125


137

різноманіття
diversity 

відмінності у цінностях, ставленні, культурних поглядах, переконаннях, 
етнічному походженні, сексуальній орієнтації, ґендерній ідентичності, 
навичках, знаннях та життєвому досвіді кожної людини, що належить 
до будь-якої з соціальних груп.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

робота на дому
home-based work 

робота за грошову винагороду, що особа виконує у власній домівці  або 
в інших приміщеннях за її вибором, окрім робочого місця, наданого 
роботодавцем. Результатом цієї роботи, незалежно від того, хто 
надає обладнання, матеріали тощо, є продукт чи послуга, визначені 
роботодавцем.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

робота турботи (доглядова робота)
care work 

доглядова робота для задоволення фізичних, психологічних, емоційних 
потреб та потреби у розвитку іншої особи чи осіб.

Посилання 

International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf.

Примітки 
Загалом особами, які потребують догляду, визначають немовлят, дітей шкільного віку, хворих 
людей, людей з інвалідністю та літніх людей.  До надавачів доглядових послуг зазвичай відносять 
державні та приватні установи охорони здоров’я; соціальних працівників в державних установах; 
державні чи приватні установи, що надають доглядові послуги; організації, де працюють наймані 
працівники; волонтерські та громадські організації; організації або мережі віруючих, а також родичів 
та друзів. Кожен із цих суб’єктів надання доглядових послуг займається доглядовою роботою різного 
характеру та використовує різні підходи.
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розвинення компетентності
competence development 

див. термін «розвинення компетентності щодо ґендерної рівності».

розвинення компетентності  
щодо ґендерної рівності
gender equality competence development 

серія заходів, спрямована на зміцнення навичок та знань людей у 
певній галузі, у цьому випадку з питань ґендерної рівності.

Посилання 

(1) European Institute for Gender Equality – EIGE (2014). General Module on Gender Mainstreaming; 

(2) EIGE (Forthcoming). Introducing Guiding Standards for Gender Competence Development Initiatives.

Примітки 
Для розвинення ґендерних компетентностей можна організувати різноманітні заходи, такі як ініціативи 
з підвищення обізнаності, тренінги, коучинг. Розвинення компетентностей може відбуватися на 
різних етапах політичного циклу. Крім покращення навичок, обізнаності та знань людей, ці заходи 
можуть позитивно вплинути на їх зацікавлення та відданість ідеї ґендерної рівності. Розвинення 
компетентностей може включати широкий спектр різних освітніх інструментів і процесів, таких 
як: тренінгові заходи «face-to-face» та навчальні курси; інструктажі для персоналу; онлайн-модулі; 
методичні вказівки та збірники матеріалів; консультаційний супровід; і мережі для обміну експертизою. 

розвинення спроможності 
capacity building 

формування та/або підвищення рівня знань, умінь та навичок людей, 
установ, груп і організацій для виконання функцій, вирішення проблем, 
встановлення та виконання завдань щодо ґендерної рівності на основі 
принципів сталості та трансформаційності.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки
Найпоширенішим прикладом в цій царині є розвинення спроможності для практичного та ефективного 
впровадження ґендерної рівності або ґендерного підходу в усі відповідні сфери та на всіх рівнях із 
залученням якомога більшої кількості методів та інструментів, а також діючих суб’єктів (акторів). 

Таке розвинення компетентностей окремих осіб та зміна системи уможливлює трансформаційні 
процеси та досягнення в інституціях.
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розподіл домашньої праці
domestic division of labour 

розподіл роботи по догляду та домашніх обов’язків між жінками та 
чоловіками.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

розподіл праці за ознакою статі
sexual division of labour 

див. термін «ґендерний розподіл праці».

розподіл ресурсів у домогосподарстві
intra-household resource distribution 

показник того, якою мірою різні ресурси, що виробляються в 
домогосподарстві або надходять до нього, доступні його членам і 
контролюються ними.

Посилання 

Reeves, H., Baden, S. (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions, Brighton, Institute of Devel-
opment Studies.

Примітки 
Нерівні владні відносини між жінками та чоловіками зазвичай призводять до вразливого становища 
жінок.

розподіл роботи (ставки) між кількома 
працівниками
job sharing 

робота, на якій працівники/ці, які знаходяться в трудових відносинах, 
працюють скорочений робочий час, розподіляючи між собою 
фактичний робочий час, завдання та винагороду (на одній ставці). 

Примітки 
Існує багато комбінацій та модифікацій організації розподілу роботи між кількома працівниками 
на одному робочому місці, і це може забезпечити необхідну гнучкість графіку для працівників, які 
бажають працювати за неповний робочий день/тиждень, зокрема батьків з малими дітьми.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1163
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розрив в оплаті праці
pay gap 

див. термін «ґендерний розрив в оплаті праці».

сегрегація на ринку праці
segregation of the labour market 

див. термін «ґендерна сегрегація в професіях». 

сегрегація у сфері зайнятості
employment segregation 

див. терміни «горизонтальна сегрегація», «ґендерна сегрегація в 
професіях», «вертикальна сегрегація».

сексизм
sexism 

дії чи ставлення, що дискримінують людей, на основі лише їх статі.

Посилання 

Mediterranean Institute of Gender Studies (2009). Glossary of Gender-Related Terms.  
Режим доступу: http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Gender-Glossary-updated_final.pdf.

Примітки 
Сексизм пов’язаний із владою таким чином, що до осіб при владі зазвичай ставляться з прихильністю, 
а ті, хто не має влади, зазвичай піддаються дискримінації. Сексизм також пов’язаний із стереотипами, 
оскільки дискримінаційні дії чи погляди часто ґрунтуються на помилкових переконаннях або 
узагальненнях щодо статі, а також на загостренні уваги до ґендерного фактору там, де це не потрібно.
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сексуальна експлуатація 
sexual exploitation 

будь-яке фактичне зловживання  або спроба зловживання вразливим 
становищем, владою чи довірою для задоволення сексуальних потреб, 
включаючи, але не обмежуючись отриманням іншою особою грошової, 
соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації.

Посилання 

United Nations Secretary-General’s Bulletin (2003). Special Measures for Protection from Sexual Exploitation 
and Sexual Abuse. 9 October 2003.

Примітки 
Найбільш розповсюдженою формою торгівлі людьми є сексуальна експлуатація. Вона включає 
експлуатацію з метою проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації: вуличну 
проституцію; віконну проституцію та борделі; стриптиз-клуби/бари; порнографічну індустрію; ескорт-
послуги, модельні агенції та масажні салони. Ця форма дискримінації є чітко ґендерно обумовленою 
формою експлуатації, від якої страждають переважно жінки і дівчата.

сексуальна ідентичність 
sexual identity 

уявлення людини про себе в аспекті потягу до осіб тієї ж чи іншої статі,  
що ґрунтується радше на власному досвіді, думках та реакціях, аніж на 
основі статі чи ґендеру своїх сексуальних партнерів.

Посилання 

IPS-Inter Press Service (2010). Gender and Development Glossary. A Tool for Journalists and Writers.

Примітки 
Сексуальна ідентичність може включати відмову особи від будь-якої сексуальної ідентифікації.

сексуальна орієнтація 
sexual orientation 

здатність кожної людини до глибокого емоційного, чуттєвого та 
сексуального потягу до осіб іншої статі, тієї ж статі, чи більш ніж однієї 
статі, та інтимних і сексуальних стосунків з ними.

Примітки 
Джокьякартські принципи щодо застосування міжнародного права в галузі прав людини стосовно 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Це інструмент м’якого права, розроблений у 2006 році 
на засіданні Міжнародної комісії юристів, а також Міжнародної служби з прав людини та експертів/ок 
з прав людини з усього світу. Хоча ці принципи не є обов’язковими до виконання, вони дедалі більше 
згадуються під час тлумачення міжнародного законодавства про права людини стосовно питань 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.
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сексуальне здоров’я 
sexual health 

стан фізичного, емоційного, психічного та соціального благополуччя, що 
стосується сексуальності; це не просто відсутність хвороб, дисфункцій 
чи недуг.

Посилання 

Всесвітня організація охорони здоров’я. Визначення сексуального здоров’я – робоче визначення.  
Режим доступу: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_ s/en.

Примітки 
Сексуальне здоров’я вимагає позитивного та сповненого поваги підходу до сексуальності, а також 
приємного та безпечного сексуального досвіду, без примусу, дискримінації та насильства.  Для 
досягнення та збереження сексуального здоров’я повинні бути дотримані та захищені сексуальні 
права всіх осіб.

сексуальне зловживання 
sexual abuse 

див. термін «сексуальне насильство».

сексуальне насильство
sexual violence 

будь-який сексуальний акт, вчинений із жертвою без її згоди. Сексуальне 
насильство може мати форму зґвалтування або сексуального нападу.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (2017). Glossary of Definitions of Rape, Femicide and Intimate Partner 
Violence.

Примітки 
Акти сексуального насильства є порушенням права на сексуальну свободу, автономію, контроль, 
цілісність та безпеку, а також права на здорове, безпечне, задовольняюче сексуальне життя.  У 
той же час ці права тісно пов’язані з репродуктивними правами, як-от: свобода самостійно 
вирішувати, коли мати дітей, скільки дітей мати та які контрацептиви використовувати. 
Формами сексуального насильства є зґвалтування, зґвалтування на побаченні та зґвалтування 
подружнім партнером тощо.
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сексуальне насильство в умовах конфлікту
conflict-related sexual violence 

охоплює зґвалтування, сексуальне рабство, примусову проституцію, 
примусову вагітність, примусовий аборт, примусову стерилізацію, 
примусовий шлюб, торгівлю людьми, вчинені в ситуації конфлікту з 
метою сексуального насильства/експлуатації, та будь-яку іншу форму 
сексуального насильства різного ступеня тяжкості, що чиниться 
проти жінок, чоловіків, дівчат чи хлопців та прямо чи опосередковано 
пов’язане з конфліктом.

сексуальне насильство проти жінок
sexual assault on women 

будь-який сексуальний акт, вчинений проти волі жінки, навіть якщо 
вона не виявляє ознак опору, за винятком зґвалтування.

Посилання 

European Commission (2010). Feasibility Study to Assess the Possibilities, Opportunities and Needs to 
Standardise National Legislation on Violence against Women, Violence against Children and Sexual Orientation 
Violence.

сексуальне рабство
sexual slavery 

форма сексуальної експлуатації   людей шляхом застосування або 
погрози застосування сили, що часто виникає в період збройного 
конфлікту або військової окупації.

Посилання 

United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary forms of Slavery (n.d.). The Human Faces of Modern 
Slavery.

сексуальний стереотип
sexual stereotype 

див. терміни «ґендерні стереотипи», «ґендерна стереотипізація».
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сексуальні домагання
sexual harassment 

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, що має на меті чи призводить до 
приниження гідності людини, зокрема через створення атмосфери 
залякування, ворожнечі, приниження чи образ.

Посилання 

Directive 2006/54/Ec of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the Implementation of 
the Principle of Equal Opportunities and Equal Treatment of Men and Women in Matters of Employment and 
Occupation (Recast).

Примітки 
Сексуальні домагання зазвичай здійснюються в контексті  зловживання владою, обіцянок винагороди 
або погроз утисків.

сексуальні права
sexual rights 

права людини, визнані національним законодавством, міжнародними 
документами з прав людини включно із правом всіх осіб, без примусу, 
дискримінації чи насильства на: максимально можливу якість послуг 
в сфері охорони здоров’я, що мають відношення до сексуальності, 
включаючи доступ до послуг, що мають стосунок до сексуального 
та репродуктивного здоров’я;  пошук, отримання та передавання 
інформації стосовно сексуальності; доступ до сексуальної освіти; повагу 
до тілесної цілісності;  вільний вибір партнера;  безпечне сексуальне 
життя, що приносить задоволення; сексуальні відносини та шлюб за 
згодою; свободу самовизначення щодо того, бути сексуально активним 
чи ні,  мати чи не мати і коли мати дітей.

Посилання 

World Health Organization – WHO. Defining Sexual Health – Working Definition.  
Режим доступу: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_ s/en.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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сексуальність
sexuality 

центральний аспект буття людини протягом усього життя, що охоплює 
секс, ґендерні ідентичності та ролі, сексуальну орієнтацію, еротизм, 
задоволення, інтимність та репродуктивну функцію.

Посилання 

World Health Organization – WHO. Defining Sexual Health – Working Definition.  
Режим доступу: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_ s/en.

Примітки 
Сексуальність переживається і виражається в думках, фантазіях, бажаннях, переконаннях, ставленнях, 
цінностях, поведінці, практиці, ролях і стосунках.  Хоча сексуальність може включати всі ці виміри, 
однак вони не завжди можуть бути пережиті чи виражені.  На сексуальність впливає взаємодія 
біологічних, психологічних, соціальних, економічних, політичних, культурних, етичних, правових, 
історичних, релігійних та духовних факторів.

система перенаправлення 
referral system 

всеосяжна інституційна структура (рамка), що поєднує різних суб’єктів 
з чітко визначеними   мандатами та повноваженнями (що в деяких 
випадках можуть перетинатись) в єдину мережу на засадах співпраці.

Посилання 

UNFPA (2015). ‘Glossary’ in Multi-sectoral response to GBV. An effective and coordinated way to protect and 
empower GBV victims/survivors.  
Режим доступу: http://femroadmap.eu/MSR_Generic_model_eng.pdf.

Примітки 
Загальна мета цієї системи – забезпечити захист та надати допомогу жертвам, сприяти їх повному 
одужанню та розширенню їхніх можливостей, запобігати ґендерно зумовленому насильству та 
сприяти притягненню до відповідальності винних осіб (так звані треті особи). Реферальні механізми 
базуються на принципах ефективної комунікації та встановлюють чітко окреслені способи звернення 
та процедури, з чіткими та простими послідовними кроками.

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
http://femroadmap.eu/MSR_Generic_model_eng.pdf
http://femroadmap.eu/MSR_Generic_model_eng.pdf
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сімейні обов’язки 
family responsibilities 

догляд та підтримка дітей, які перебувають на утриманні, та інших 
найближчих членів родини, яким потрібна допомога.

Посилання 

(1) Council of the European Union (2011). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action − 
Women and the Economy: Reconciliation of Work and Family Life as a Precondition for Equal Participation in 
the Labour Market. Council Conclusions; 

(2) European Union (2005). Glossary of Gender and Development Terms, in Toolkit on Mainstreaming Gender 
Equality in EC Development Cooperation (Ch. 1, Sec. 3).  
Режим доступу: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/toolkit-mainstreaming-gender-підрозділ-3_
en.pdf. 

Примітки
Жінки продовжують брати на себе непропорційну частку тягаря, коли справа стосується 
виховання дітей та піклування про інших членів сім’ї, які потребують догляду. Цей факт впливає на 
працевлаштування жінок, від зайняття керівних посад до виходу на пенсію. Це також обмежує їхнє 
входження, участь чи просування у соціальній, політичній та культурній сферах.

«скляна стеля»
glass ceiling 

штучні перепони та невидимі бар’єри, котрі перешкоджають доступу 
жінок до найвищих  рівнів прийняття рішень і управлінських чи керівних 
посад в організаціях як публічної, так і приватної сфер, а також в інших 
галузях суспільного життя.

Посилання 

Boundless (2015). Women as a Minority. Boundless Sociology.  
Режим доступу: https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/gender-stratifi-
cation-and-inequality-11/women-as-a-minority-88/women-as-a-minority-507-10466.

Примітки 
Використання слова «скляна» вказує на перешкоди, що не є очевидними і зазвичай пов’язані із 
підтриманням в організаціях усталеного статусу-кво, на відміну від прозорих і рівних кар’єрних 
можливостей для жінок і чоловіків.
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«скляне урвище» 
glass cliff 

явище, коли на керівних посадах із вищим ризиком невдачі чи критики 
частіше опиняються люди з певних груп.

Посилання 

University of Exeter Psychology Department.  
Режим доступу: http://psychology.exeter.ac.uk/research/glasscliff.

Примітки 
Термін був придуманий в продовження метафори «скляна стеля». Згідно з дослідженням Університету 
Ексетера, жінок і представників/ць з меншин скоріше призначать керівниками компаній, що «йдуть на 
дно», аніж успішних, що ставить їх у ризиковане та складне становище.

спеціалізовані послуги для жінок
specialised services for women 

ґендерно специфічні послуги, створені для захисту та розширення 
можливостей жінок,    які пережили насильство з боку інтимного 
партнера, а також для їхніх дітей.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2012). Review of the Implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States: Violence Against Women – Victim Support.  
Режим доступу: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/violence-against-women-victim-support-report.

Примітки 
Ці послуги пристосовані до конкретних невідкладних та довгострокових потреб постраждалих 
жінок та дітей. Вони надаються профільними фахівцями, які мають поглиблені знання про ґендерно 
обумовлене насильство. Різні форми підтримки, що надаються в рамках таких послуг, включають: 
лінії підтримки – телефонні сервіси з надання підтримки та інформування, притулок та безпечне 
житло, коротко- та довгострокове психологічне консультування, юридичні консультації, адвокатські 
та просвітницькі послуги, а також послуги для дітей.

спеціальний захід
special measure 

див. термін «позитивні дії».

https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/violence-against-women-victim-support-report
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/violence-against-women-victim-support-report
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/violence-against-women-victim-support-report
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спеціальні дії
specific action 

заходи, спрямовані на окрему соціальну групу і призначені для 
подолання та запобігання дискримінації чи усунення негативних 
наслідків, що виникли через наявні в суспільстві установки, поведінку 
чи структури.

Посилання 

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men; 

(2) Gender Equality Commission of the Council of Europe (2015). Gender Equality Glossary; 

(3) Council Conclusions on the effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of women and 
gender equality, 2013.  
Режим доступу: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/06resources/Glossaries/Council%20
of%20Europe%20Gender%20Equality%20Glossary%20December%202015_en.pdf.

Примітки 
Спеціальні дії мають на меті сприяти доступу певних категорій осіб, зокрема жінок, до гарантованих 
їм прав тією ж мірою, що й іншим групам, зокрема чоловікам. Разом з ґендерним мейнстримінгом 
спеціальні дії є одним із двох ключових підходів до ґендерної рівності, що застосовуються 
Європейським Союзом.

співмешкання
cohabitation 

домовленість про співжиття, в рамках якого неодружена пара живе 
разом у довготривалих стосунках, що нагадують шлюб.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

статево-рольовий стереотип
sex-role stereotype 

див. терміни «ґендерні стереотипи», «ґендерна стереотипізація».
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статистика, дезагрегована (диференційована) 
за статтю 
sex-disaggregated statistics 

дані, зібрані та подані в таблицях окремо для жінок та чоловіків, що 
дозволяє виміряти розриви у становищі жінок та чоловіків з огляду на 
різні соціальні та економічні аспекти, що є однією з вимог до збирання 
ґендерної статистики.

Посилання 

United Nations Statistics Division – UNSD. Glossary on Gender Statistics – Global Gender Statistics Pro-
gramme. Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.

Примітки 
Наявність даних, розбитих за статтю, не гарантує, наприклад, те, що поняття, визначення та методи, 
що використовуються при збиранні даних, розраховані на відображення ґендерних ролей, відносин та 
нерівності у суспільстві; тому збирання даних, дезагрегованих за статтю, є лише однією з характеристик 
ґендерної статистики.

стать
sex 

біологічні та фізіологічні характеристики, що визначають людину як 
жінку чи чоловіка. 

Посилання 

World Health Organisation – WHO. Working Definitions. Режим доступу: http://www.who.int/reproductivehealth/
topics/gender_rights/sexual_health/en.

Примітки 
Ці набори біологічних характеристик не є взаємовиключними, оскільки деякі особи мають і ті, і інші, 
але за цими характеристиками людей диференціюють як жінок або чоловіків.

стелсинг
stealthing 

непогоджене зняття презервативів.  У розмовній мові «стелсинг» – це 
крадькома знятий презерватив під час сексуального акту, коли згода 
давалась лише на секс із презервативом.

Посилання 

Latimer et al. (2018). Non-consensual Condom Removal, reported by patients at a sexual health clinic in Mel-
bourne, Australia.
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стереотип за ознакою статі
sex stereotype 

див. терміни «ґендерні стереотипи», «ґендерна стереотипізація».

стереотипи в судовій практиці
judicial stereotyping 

практика приписування суддями певних ознак, характеристик або 
ролей особам виключно на основі їх належності до певної соціальної 
групи.

Посилання 

Cusack, S. (2013). Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report. Prepared for the UN 
Office of the High Commissioner for Human Rights.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc.

Примітки 
Це також стосується практики, коли судді продовжують поширювати шкідливі стереотипи через 
власну неспроможність піддавати ці стереотипи сумніву.

стратегічні ґендерні інтереси 
strategic gender interests  

інтереси, визначені жінками як наслідок   їх підпорядкованого 
соціального статусу. Ці інтереси ставлять під сумнів ґендерний поділ 
праці, влади та контролю, а також традиційно визначені норми та ролі. 

Посилання 

Asian Development Bank. Glossary ‘Gender’. Gender and Water Network (GWANET).  
Режим доступу: http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/glossary/s_e.htm.

Примітки 

СГІ різняться залежно від конкретного контексту і можуть включати такі проблеми, як законні  права, 
домашнє насильство, рівну оплату праці та контроль над своїм тілом.
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стратегічні ґендерні потреби жінок 
strategic gender needs of women  

усе, чого потребують жінки чи чоловіки, щоб поліпшити своє становище 
чи статус одне відносно одного, що надає їм більший контроль над своїм 
життям замість слідування обмеженням, встановленим соціально 
визначеними ролями.

Посилання 

International Organization for Migration – IOM (2006). Guidelines on Implementing the IOM Programme Policy 
on Migrants & Gender Issues.  
Режим доступу: http://www.un.org/womenwatch/ianwge/repository/IOM_Guidelines_on_implementing_the_IOM_
programme_policy_on_migrants_and_gender.pdf.

Примітки 
Стратегічні ґендерні потреби жінок є довгостроковими (тобто мають на меті кардинально покращити 
становище); вони спрямовані на зняття обмежень і не є очевидними, бо направлені на зміну ставлення. 

Приклади задоволення СГП жінок включають такі дії, як надання права на землю, права на спадщину, 
права отримувати кредитні та фінансові послуги; посилення участі жінок у прийнятті рішень; створення 
рівних можливостей для працевлаштування (рівна оплата за працю рівної цінності); вдосконалення 
соціальних систем.

структурна нерівність
structural inequality 

ґендерно зумовлена нерівність в соціальних структурах, заснована на 
інституалізованих концепціях ґендерних відмінностей.

Посилання 

United Nations (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and Con-
cluding Observations.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.

Примітки 
Концепції маскулінності та фемінності, ідеї щодо очікувань від жінок та чоловіків, інтерналізовані 
судження про вчинки жінок та чоловіків, приписані правила щодо належної поведінки жінок та 
чоловіків – усі ці та інші явища складають основу та є причиною збереження ґендерної нерівності 
у соціальних структурах. Соціальне та культурне середовище, інституції та особи, які діють в рамках 
цих інституцій і поза ними, беруть участь у формуванні та відтворенні ґендерних норм, установок та 
стереотипів. Вірування, що  символізують, узаконюють, просувають або допомагають підтримувати 
ґендерну рівність, самі є продуктом ґендерної нерівності.

https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
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структурне регулювання 
structural adjustment 

процес ринково орієнтованої економічної реформи, спрямованої 
на відновлення стійкого платіжного балансу, зниження інфляції та 
створення умов для сталого зростання доходу на душу населення.

Посилання 

Alexander, P., Baden, S. (2000). Glossary on Macroeconomics from a Gender Perspective. Bridge Institute of 
Development Studies.  
Режим доступу: http://www.iiav.nl/epublications/2000/glossary_on_macroeconomics.pdf.

Примітки 
Програми структурного регулювання зазвичай впроваджуються як відповідь на кризу платіжного 
балансу в країнах, що розвиваються. Оцінка ґендерного впливу при розробленні та впровадженні таких 
програм дозволяє визначити ґендерні аспекти, що впливають на процес впровадження програмних 
заходів, або виявити різницю у впливі на чоловіків і жінок в результаті запровадження змін.  Цей 
інструмент був використаний кількома агенціями розвитку в промислово розвинених країнах для 
перегляду допомог, що виділяються на програми структурного регулювання.

сутнісна (дійсна) ґендерна рівність
substantive gender equality 

поєднання формальної ґендерної рівності з рівністю реальних 
результатів, а саме коли рівність перед законом, рівні можливості та 
рівне ставлення до жінок та чоловіків доповнюються рівністю впливу, 
результатів та наслідків.

Посилання 

CEDAW Committee. General Recommendations and the Committee’s Concluding Observations.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.

Примітки 
Сутнісна   ґендерна рівність вимагає, щоб рівність тлумачилася відповідно до широкого контексту 
чи реалій   вразливості жінок і впливу цих обставин з позицій усунення розривів у результатах чи 
наслідках.

Це шлях, яким жінки можуть реалізовувати і повною мірою користуватися всіма правами і свободами 
людини нарівні з чоловіками.

Поняття сутнісної ґендерної рівності набуває особливого значення при зверненні до вразливості, що 
ґрунтується на статі та ґендері.

Дослідження ґендерно нейтральних формальних законів, політик та програм, що стосуються жінок та 
чоловіків, стають необхідними для оцінювання того, чи сприятимуть ці закони, політики та програми 
досягненню ґендерної рівності на практиці та усуненню дискримінації щодо жінок.
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тимчасовий спеціальний захід
temporary special measure 

захід, спрямований на прискорення поліпшення становища жінок для 
досягнення їх сутнісної рівності з чоловіками та здійснення структурних, 
соціальних та культурних змін, необхідних для виправлення минулих та 
наявних  форм і наслідків дискримінації щодо жінок, а також надання їм 
компенсації за нерівність та завдану шкоду.

Посилання 

CEDAW Committee (2004). General Recommendation № 25 on Article 4, paragraph 1 − Temporary Special 
Measures. Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx.

Примітки 
Цей термін використовується в Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Він прямо 
вказує на «тимчасовий» характер таких спеціальних заходів, тоді як значення терміна «спеціальні» 
полягає в тому, що заходи призначені для досягнення конкретної мети, а не тому що жінки, які зазнали 
дискримінації, є слабкими, вразливими та потребують  додаткових або «спеціальних» заходів з метою 
забезпечити їх участь або можливості конкурувати в суспільстві. Застосування спеціальних заходів 
не вважається послугою, а скоріше є інструментом забезпечення реалізації права. Спеціальні заходи 
мають важливе значення для забезпечення рівних можливостей участі та конкуренції в різних сферах 
суспільного життя, де соціальні, медичні та економічні навантаження можуть бути покладені на жінок 
внаслідок ґендерних стереотипів або їх материнської ролі.

токенізм
tokenism 

політика або практика, що є   здебільшого символічною і включає 
спроби виконати свої зобов’язання щодо встановлених цілей, таких 
як добровільні чи обов’язкові ґендерні квоти, шляхом докладання 
незначних зусиль або формальних жестів, особливо спрямованих  на 
поліпшення становища меншин та жінок у спосіб, що не призведе до 
суттєвих змін у владі та/або організаційних заходах, де домінують 
чоловіки. 

Посилання 

Огляд статей про запровадження ґендерних квот для збільшення участі жінок на виборних посадах у 
так званих країнах Західних Балкан.

Примітки 
Подібна практика також часто спостерігається при висуванні кандидатів/ок на виборах.
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торгівля жінками та дівчатами
trafficking in women and girls 

форма торгівлі людьми, спрямована, зокрема, на жінок і дівчат, не 
обмежуючись тими з них, хто перебуває у вразливому становищі.

Посилання 

United Nations Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2013). 2013 
Report: Integration of a Human Rights-Based Approach in Measures to Discourage the Demand that Fosters All 
Forms of Exploitation of Persons, Especially Women and Children, and which Leads to Human Trafficking.

Примітки 
Жінок та дівчат, як правило, продають з метою сексуальної чи економічної експлуатації, зокрема, 
проституції та залучення до порнографії, примусової праці, включаючи роботу в   сільському 
господарстві з комерційною метою та домашню працю, шлюби за домовленістю або для «продажу» 
як наречених, для участі у бойових діях та супутніх цілей, таких як надання сексуальних послуг, 
перенесення речей при передислокації і виконання побутових функцій в ситуаціях конфлікту.

Досвід жінок та дівчат, постраждалих від торгівлі людьми,   відрізняється від подібного досвіду 
чоловіків та хлопців.  Жінки та дівчата зазвичай непропорційно зазнають важчого впливу, тоді як 
постраждалим  чоловікам важче отримати доступ до наявних програм допомоги постраждалим від 
торгівлі людьми. 

Це вимагає включення принципів ґендерної рівності у формулювання та впровадження законодавства 
і програм, спрямованих на запобігання торгівлі людьми.

торгівля людьми
trafficking in human beings/human trafficking 

вербування, транспортування, передача, приховування або прийом осіб, 
включаючи обмін або передачу контролю над цими особами, шляхом 
погроз або застосування сили чи інших форм примусу, викрадення, 
шахрайства, обману, зловживання владою чи становищем уразливості 
або надання чи отримання виплат або вигод для отримання згоди 
особи, яка має контроль над іншою особою, на її експлуатацію.

Посилання 

Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on Preventing and Com-
bating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims, and Replacing Council Framework Decision 
2002/629/JHA.

Примітки 
Експлуатація включає щонайменш експлуатацію в проституції інших осіб або інші форми сексуальної 
експлуатації, примусової праці чи примусового надання послуг, включаючи жебрацтво, рабство або 
практики, схожі на рабство, неволю  чи експлуатацію з метою вчинення злочинних дій, чи вилучення 
органів. Торгівля людьми для сексуальної експлуатації є найбільш поширеною формою торгівлі 
людьми в Європейському Союзі. Це форма ґендерного насильства, що   непропорційно впливає на 
жінок.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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торгівля людьми з метою сексуальної 
експлуатації
sex trafficking 

див. термін «торгівля людьми».

торгівля сексом
sex trade 

торгівля людьми, в основному жінками та дітьми, з метою сексуальної 
експлуатації.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

транссексуальність
transsexuality 

див. термін «транссексуал». 

трансґендер
transgender 

особа, чия ґендерна ідентичність відмінна від ґендеру, присвоєного 
при народженні, та яка описує свою ґендерну ідентичність інакше, ніж 
ґендер, призначений їй при народженні.

Посилання 

European Union Agency for Fundamental Rights − FRA (2009). Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II – The Social Situation.  
Режим доступу: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf.

Примітки 
Це поняття використовується для характеристики осіб, які бажають презентувати себе інакше, ніж 
це передбачено очікуваннями від призначеної їм при народженні ґендерної ролі, чи то через одяг, 
аксесуари, косметику або модифікацію тіла.

Термін охоплює, серед багатьох інших, трансґендерних осіб, транссексуалів, трансвеститів та людей, 
що носять одяг протилежної статі.
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транссексуал
transsexual 

особа, яка надає перевагу іншому ґендеру, ніж   визначений   при 
народженні, і відчуває   потребу зазнати тілесних змін, щоб виразити 
це відчуття, застосовуючи гормональне лікування та/або хірургічну 
операцію.

Посилання 

European Union Agency for Fundamental Rights − FRA (2009). Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II – The Social Situation.  
Режим доступу: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf.

трансфобія
transphobia 

ірраціональне несприйняття ґендерної невідповідності чи ґендерної 
трансгресії, таке, як-от: страх чи відраза до маскулінних жінок; фемінних 
чоловіків; осіб, що носять одяг іншої статі; трансґендерів; транссексуалів 
та інших, хто не вписується в існуючі ґендерні стереотипи щодо їх ґендеру, 
визначеного при народженні.

Посилання 

European Union Agency for Fundamental Rights − FRA (2009). Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II – The Social Situation.  
Режим доступу: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf.

тренінг/навчання з ґендерних питань 
gender training 

процес формування поінформованості та спроможності щодо 
ґендерних питань, що призводить до особистісних чи організаційних 
змін задля досягнення ґендерної рівності.

Посилання 

Reeves, H., Baden, S. (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions. Institute of Development 
Studies, Brighton.
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третій ґендер
the third gender 

нова адміністративна та статистична категорія поза бінарною 
опозицією жінка/чоловік чи жіноче/чоловіче.

Посилання 

(1) Bochenek, M., Knight, K. (2002). ‘Establishing a third gender category in Nepal: Process and prognosis’, 
Emory International Law Review, Vol. 26, № 1; 

(2) ‘Third Genderʼ entry on Wikipedia.  
Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender.

Примітки 
Квір-теорія та громадянські рухи, сфокусовані на альтернативній ґендерній або трансґендерній/
транссексуальній ідентичності, традиційних практиках та знаннях про «третій» ґендер, разом   
започаткували цю категорію. Її запроваджено у Новій Зеландії та Німеччині (як «невизначений/
неспецифічний» ґендер), а в  Індії, Бангладеш та Пакистані  як ґендерна категорія «інший» або «третій 
ґендер». 

турботлива  маскулінність
caring masculinity 

на противагу гегемонній цей вид маскулінності заснований на ролях 
чоловіків, що передбачають турботу (як-то батька, що бере участь у 
догляді за дітьми) замість ролі постачальника (годувальника).

Посилання 

European Commission (2013). Study on the Role of Men in Gender Equality.  
Режим доступу:: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap.

тягар доказування
burden of proof 

в рамках судового розгляду випадків дискримінації та випадків, 
коли особи вважають, що зазнали несправедливого ставлення через 
порушення принципу рівного ставлення, покладання на відповідача 
обов’язку доводити, що він не порушував цей принцип.

Посилання 

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men;

(2) Judgement of 17 October 1989 in Case C 109/88, Danfoss (ECR, p. I-3199, paragraph 16); Council Direc-
tive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex).

Примітки 
У сфері рівного ставлення до жінок та чоловіків Директива Ради Європи 97/80/EC від 15 грудня 1997 
року на основі прецедентної практики Суду Європейського Союзу перекладає тягар доказування зі 
скаржника на відповідача.

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/
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упередження
prejudice 

ставлення та почуття людей – позитивні чи негативні, усвідомлені 
чи неусвідомлені – до членів інших груп. Такі ставлення та почуття 
можуть базуватися на сформованих в минулому ідеях та змінюватись 
під впливом таких ознак: стать, раса, клас, особистісні риси та інших.

Посилання 

(1) Vescio, T., Weaver, K. (2013). ‘Prejudice and Stereotyping’, Psychology, March 2013;

(2) незалежні експерт(к)и.

упередження за ознакою статі  
при збиранні даних
sex bias in data collection 

неповні або викривлені дані щодо демографічних, соціальних чи 
економічних характеристик, що пов’язані з однією із статей.

Посилання 

United Nations Statistics Division – UNSD. Glossary on Gender Statistics – Global Gender Statistics Pro-
gramme. Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.

Уповноважений/а з прав людини 
(омбудсперсон)
Ombudsperson 

особа, котра, як правило, призначається урядом або парламентом і має 
значну ступінь незалежності та   широкі повноваження представляти 
інтереси громадськості шляхом розслідування та розгляду скарг на 
недобросовісне/неналежне управління або порушення прав людини.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
У багатьох країнах, де відповідальність уповноваженого/ої з прав людини   включає захист прав 
людини, омбудсперсон визнається національною інституцією з прав людини.
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уповноваження жінок
empowerment of women 

процес, за допомогою якого жінки здобувають владу та контроль 
над власним життям та отримують можливість приймати стратегічні 
рішення.

Посилання 

(1) UN Commission on the Status of Women (2002). Agreed Conclusions on Eradicating Poverty, Including 
through the Empowerment of Women Throughout their Life Cycle, in a Globalising World;

(2) United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme.

Примітки 
Уповноваження  жінок має п’ять компонентів: відчуття жінками власної цінності; їхнє право робити 
власний вибір; їхнє право на доступ до можливостей та ресурсів; їхнє право мати владу контролювати 
власне життя як вдома, так і поза ним; а також можливості впливати на соціальні зміни для створення 
справедливішого соціального й економічного порядку на національному та міжнародному рівнях. У 
цьому контексті освіта, навчання, підвищення рівня обізнаності, впевненості в собі, розширення вибору, 
доступу до ресурсів та контролю над ними, а також заходи щодо трансформації структур та інституцій, 
котрі посилюють та поширюють дискримінацію та нерівність статей, є важливими інструментами 
розширення можливостей жінок та дівчат вимагати дотримання своїх прав.

управління ризиками 
risk management  

процес в рамках якого всі відповідні органи влади управляють 
безпековими ризиками, визначеними відповідно до процедури оцінки 
ризиків.  Ці дії можуть бути спрямовані на потерпілих (наприклад, 
планування заходів безпеки), зловмисників (наприклад, застосування 
повноважень поліції для  переслідування за порушення, виявлення та 
попередження протиправної поведінки), або можуть мати комплексний 
характер.

Посилання 

Robinson, A. L., Myhill, A., Wire, J., Roberts, J., Tilley, N. (2016). Risk-led policing of domestic abuse and the 
DASH risk model. What Works: Crime Reduction Research. Cardiff & London: Cardiff University, College of 
Policing and UCL Department of Security and Crime Science.

Примітки 
Обсяг і тип заходів, що проводяться, мають базуватися на результатах проведення оцінки ризиків, 
впроваджуватися в рамках співпраці ряду інституцій; також слід здійснювати моніторинг їх 
ефективності. Мета таких заходів – за можливості зменшити загрозу для потерпілої особи та захистити 
її від подальшого насильства та жорстокого поводження.

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx
http://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
http://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
http://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Risk-led_policing_of_domestic_abuse_and_the_DASH_risk_model.pdf
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урядовий орган із ґендерної рівності 
governmental gender equality body 

орган державної влади, метою якого є формування, координація та 
реалізація державної політики з ґендерної рівності, і котрий зазвичай 
входить до владної вертикалі (наприклад, у міністерстві, чи в офісі 
прем’єр-міністра).

Посилання 

(1) European Institute for Gender Equality – EIGE (2014). Effectiveness of Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Gender Equality: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States. Режим доступу: http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mecha-
nisms-for-the-advancement-of-gender-equality;

(2) незалежний/а експерт/ка.

Примітки 
Такі органи також можуть існувати на регіональному та місцевому рівнях.

уціліла (особа, яка пережила ґендерно 
зумовлене насильство)
survivor of gender-based violence 

жінка, яка зазнала ґендерно зумовленого насильства.

Посилання 

European Parliament, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs (2013). Overview of the 
Worldwide Best Practices for Rape Prevention and for Assisting Women Victims of Rape.

фемінізація бідності
feminisation of poverty 

зростання захворюваності та поширеність бідності серед жінок 
порівняно з чоловіками внаслідок структурної дискримінації, що 
впливає на життя жінок і відображається в їх нижчих зарплатах, нижчих 
пенсіях та інших виплатах тощо.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
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фемінізація міграції
feminisation of migration 

тенденція до збільшення частки жінок серед міжнародних трудових 
мігрантів.

Посилання 

International Organization for Migration – IOM/United Nations Population Fund – UNFPA/United Nations 
Department of Economic and Social Affairs – UNDESA (2013). International Migration and Development: 
Measures to ensure respect for and protection of the human rights of all migrants, with particular reference to 
women and children, as well as to prevent and combat smuggling of migrants and trafficking in persons, and to 
ensure regular, orderly, and safe migration. Background paper for High-Level Dialogue Series 2013.

Примітки 
За останні кілька десятиліть фемінізація трудової міграції відбулася з трьох основних причин. По-перше, 
попит на робочу силу, особливо в більш розвинених країнах, все більше стає ґендерно вибірковим, 
надаючи перевагу робочим місцям, котрі зазвичай заповнюють жінки.

Наприклад, у сферах послуг, охорони здоров’я та розваг, особливо внаслідок глобальної кризи в 
галузі послуг із догляду. По-друге, зміна ґендерних відносин в окремих країнах походження означає, 
що жінки набувають більше незалежності, щоб працювати та мігрувати у більшій кількості, порівняно 
з минулим. По-третє, зростає міграція жінок для виконання домашньої роботи, а також організована 
міграція для шлюбу й торгівлі жінками в секс-індустрії.

фемінізм(и)
feminism(s) 

політична позиція та прихильність ідеї зміни політичного становища 
жінок та сприяння ґендерній рівності, засновані на тезі про те, що 
жінки підпорядковуються через своє ґендеризоване тіло, тобто через 
належність до статі.

Посилання 

(1) Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks; (2) Šribar, R. 
(2015). ‘Glossary of common terms in gender equality and feminist theory’, in M. Ule, R. Šribar, A. U. Venturini, 
eds., Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms, Vienna, Echoraum.

Примітки 
Усі концепції фемінізмів погоджуються, що жінки перебувають у підпорядкованому становищі щодо 
чоловіків. Окрім трьох хвиль фемінізму та постфемінізму, є декілька феміністських течій та напрямків, 
наприклад, марксистський фемінізм, ліберальний фемінізм, кіберфемінізм, лесбійський фемінізм, 
радикальний фемінізм, фемінізм та психоаналіз тощо. Сучасні фемінізми сфокусовані на переоцінці 
та ре-концептуалізації жінок, їх позицій та ролей, або на деконструкції прихованих форм ґендерної 
дискримінації та виключення.
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феміністичні дослідження/ 
феміністичні студії 
feminist studies 

дослідження, основною метою яких є наукове вивчення становища, 
ролей та варіантів можливостей жінок та дівчат у суспільствах та 
культурах.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР та незалежними експерт(к)ами.

Примітки 
Висхідним пунктом феміністичних студій були аргументи про пригнічення жінок, що прослідковувалось 
у всіх сферах та на всіх рівнях суспільного й приватного життя, а також усвідомлення невидимості 
жінок в історії та культурі. Феміністичні дослідження потребують міжгалузевого підходу, оскільки вони 
охоплюють усі сфери знань та поєднують теоретичні й методологічні аспекти у вивченні ґендерних 
явищ, а тому дуже часто мають не лише академічний, але й політичний характер.

фемінності
femininities 

різні уявлення про те, що означає бути жінкою (включно з моделями 
поведінки), повʼязані з імовірним місцем жінки в заданому наборі 
ґендерних ролей та відносин.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Включає сумнів щодо цінностей та норм, котрі традиційно застосовуються до поведінки жінок у 
даному суспільстві, визначення та вирішення питань, пов’язаних із підпорядкуванням жінок та дівчат, 
а також пов’язані з ними дискримінаційні ґендерні стереотипи, що підтримують ґендерну нерівність.
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феміцид
femicide 

Загальне визначення:
вбивство жінок та дівчат через їхню стать, що може набувати таких 
форм, як: (1)  вбивство жінки внаслідок насильства з боку інтимного 
партнера; (2)  катування та вбивство жінок на ґрунті мізогінії; 
(3) вбивства жінок та дівчат в ім’я «честі»; (4) цілеспрямоване вбивство 
жінок та дівчат в умовах збройного конфлікту; (5) вбивства жінок через 
посаг; (6) вбивство жінок та дівчат через їх сексуальну орієнтацію та 
ґендерну приналежність; (7) вбивство аборигенних та корінних жінок та 
дівчат через їхню стать; (8) інфантицид дівчат та ґендерно зумовлене 
селективне вбивство плоду через стать; (9)  смерть, пов’язана з 
каліцтвом статевих органів; (10) звинувачення у чаклунстві; та (11) інші 
феміциди, пов’язані з діяльністю банд, організованою злочинністю, 
розповсюдженням наркотиків і стрілецької зброї, торгівлею людьми.
Статистичне визначення:
вбивство жінки інтимним партнером та смерть жінки внаслідок 
шкідливої для жінок практики. Під інтимним партнером розуміють 
колишнє або нинішнє подружжя або цивільного партнера, і незалежно 
від того, чи проживає або проживав партнер разом із жертвою раніше.

Посилання 

United Nations (2012). Vienna Declaration on Femicide.

фізичне насильство
physical violence 

будь-яка дія, що призводить до нанесення фізичної шкоди особі 
внаслідок незаконного використання сили. Фізичне насильство може 
набувати форми, серед іншого, важких чи легких тілесних ушкоджень, 
позбавлення свободи пересування, вбивства.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017) Glossary of Definitions of Rape, Femicide and Intimate 
Partner Violence. Luxembourg. Publication Office of the European Union.

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
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формальна ґендерна рівність
formal gender equality 

принципи рівності жінок і чоловіків, рівне визнання, володіння та 
реалізація ними всіх прав людини та основних свобод, а також 
заходи, що забезпечують рівне ставлення до жінок та чоловіків, їх 
рівні можливості в політичній, економічній, соціальній, культурній, 
громадянській, побутовій чи будь-якій іншій сфері.

Посилання 

CEDAW Committee (2010). General Recommendation № 28 on the Core Obligations of States Parties under 
Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx.

хороші практики ґендерного мейнстримінгу
good practice for gender mainstreaming 

будь-який досвід чи ініціатива, що демонструє техніки, методи чи 
підходи, котрі призводять до результатів, узгоджених/співвідносних 
із концепцією ґендерного мейнстримінгу, і вважаються ефективними 
для актуалізації ґендерного мейнстримінгу як трансформаційної 
стратегії, а отже заслуговують на поширення та застосування і в інших 
організаційних контекстах. 

Посилання 

European Institute for Gender Equality – EIGE (2013). Mainstreaming Gender into the Policies and the Pro-
grammes of the Institutions of the European Union and EU Member States.
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центр для постраждалих від сексуального 
насильства 
sexual violence referral centre 

центр, що надає спеціалізовані послуги потерпілим від сексуального 
насильства: негайна медична допомога та підтримка при травмі в 
поєднанні з негайним судово-медичним обстеженням для збирання 
доказів, необхідних для притягнення винного до відповідальності, 
а також тривале психологічне консультування та терапія, підтримка 
постраждалих під час судового розгляду та інша практична допомога.

Посилання 

Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Wom-
en and Domestic Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210.

Примітки 
Стандарти, закріплені Конвенцією Ради Європи про запобігання та протидію насильству стосовно 
жінок та домашньому насильству й боротьбу із цими явищами, передбачають, що такі центри мають 
бути доступними, а їхні послуги – надаватися належним чином. Принаймні один такий центр повинен 
бути на кожні 200 000 жителів.

центр для постраждалих від зґвалтування
rape crisis centre 

спеціалізована установа (кризовий або консультативний центр) для 
постраждалих від сексуального насильства.

Посилання 

Council of Europe (2018). Mapping Support Services for Victims of Violence against Women in Line with the 
Istanbul Convention Standards – Methodology and Tools.

Примітки 
Кризові центри для жертв зґвалтування зазвичай пропонують довгострокову допомогу, таку як 
особисте консультування, група підтримки та контакт з іншими службами. Вони також підтримують 
потерпілих під час судових процесів за принципом «жінки підтримують жінок» та надають іншу 
практичну допомогу. Консультативні центри для постраждалих від сексуального насильства можуть 
спеціалізуватися на наданні невідкладної медичної допомоги, забезпеченні якісної роботи експертів-
криміналістів та кризовому втручанні.

чоловік
man 

людина чоловічої статі, визначеної при народженні, або особа, яка 
ідентифікує себе як чоловіка.

https://rm.coe.int/final-vaw-support-2019-eng-forms/168093b8b9
https://rm.coe.int/final-vaw-support-2019-eng-forms/168093b8b9
https://rm.coe.int/final-vaw-support-2019-eng-forms/168093b8b9
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чоловіча стать
male 

відсилка до чоловічої статі на основі біологічних ознак.

чоловічі студії
men’s study 

дослідження, що з’явилися завдяки чоловічим рухам та спільній із 
феміністками меті утворити партнерство в рамках порядку денного 
ґендерної рівності 1970-х років та кинути виклик загальноприйнятим 
уявленням про маскулінність та фемінність.

Посилання 

Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks.

Примітки 
Проте феміністичні та чоловічі студії не завжди поділяють спільні підходи до вивчення проблем 
рівності через постійні ризики поглинання та викривленого використання феміністичних знань. 

У 1990-х роках оновлена гегемонна маскулінність була інтегрована у чоловічі студії,  і сьогодні їх 
епістеміологічне підґрунтя  лишається амбівалентним, що вказує на перетворення «маскулінностей» 
та дистанціювання від останніх в квір студіях. 

шкідлива традиційна практика
harmful traditional practice 

див. термін «шкідливі практики».

шкідлива  ґендерна стереотипізація
wrongful gender stereotyping 

див. термін «ґендерна стереотипізація».
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шкідливий стереотип
harmful stereotype 

ґендерний стереотип, котрий обмежує розвинення здібностей   жінок, 
їхні можливості будувати   професійну кар’єру чи приймати рішення про 
власні життєві плани.

Посилання 

Cusack, S. (2013). Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report. Prepared for the UN 
Office of the High Commissioner for Human Rights.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc.

Примітки 
Шкідливі стереотипи можуть бути як ворожими і негативними (наприклад, жінки – нераціональні), так 
і на позір доброзичливими (наприклад, жінки – берегині, вони краще виховують дітей).

шкідливі практики
harmful practices 

стійкі практики та поведінка, що ґрунтуються на дискримінації за 
ознакою статі, ґендеру, віку, інших ознак, а також множинних та/або 
інтерсекційних формах  дискримінації, що часто включають  насильство 
та заподіяння фізичної та/або психологічної шкоди чи страждань.

Посилання 

CEDAW and CRC Committees (2014). Joint General Recommendation/General Comment № 31 of the Commit-
tee on the Elimination of Discrimination against Women and № 18 of the Committee on the Rights of the Child 
on Harmful Рractices.

Примітки 
Шкода, що ці практики завдають жертвам дискримінації, не обмежується лише негативними фізичними 
та психологічними наслідками, а часто має за мету чи призводить до створення перепон для визнання, 
реалізації та користування правами людини і основними свободами для жінок та дітей. Ці практики 
також негативно впливають на їх гідність, фізичну, психосоціальну та моральну цілісність і розвиток, 
участь, здоров’я, освітній, економічний та соціальний статус.  Щоб вважатися шкідливою, практика 
повинна відповідати таким критеріям:

a) вона призводить до приниження гідності та/або честі особи та порушення прав людини і основних 
свобод;

б) вона породжує дискримінацію жінок чи дітей і  спричиняє негативні наслідки для них, включаючи 
фізичну, психологічну, економічну та соціальну шкоду та/або насильство, обмеження їх спроможності  
брати повноцінну участь у життєдіяльності суспільства, чи розвивати або досягати свого повного 
потенціалу;

в) вона підтримується  соціальними нормами щодо домінування чоловіків і нерівності жінок і дітей, 
що випливають із таких ознак, як стать, ґендер, вік та інші інтерсекційні фактори;

г) вона нав’язується жінкам та дітям сім’єю, членами громади чи загалом суспільством, незалежно від 
того, чи жертва надає і чи здатна надати повну, вільну та усвідомлену згоду.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
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шлюбна міграція
marriage migration 

міграція чи переміщення в    межах країни або за кордон у зв’язку із 
укладенням шлюбу.

Посилання 

Сайт Європейської комісії, Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР та Управління 
Верховного комісара з прав людини (УВКПЧ ООН).

Явище, що набуло поширення внаслідок глобалізації, зростання мобільності та великої кількості 
трудових мігрантів/ок у суспільствах, що їх приймають. 

Примітки 
Міграція родин включає шлюбну  міграцію другого та наступних поколінь, які привозять партнерів/ок 
з батьківщини до країни, що їх приймає, міжнародні шлюби громадян чи негромадян, що виникають 
внаслідок туризму, здобуття освіти, ведення бізнесу чи професійної діяльності, і зрештою переміщення  
цілих сімей.

Виділяють окремі групи проблемних питань щодо цієї форми міграції, зокрема, нерівність серед 
населення всередині країни та різний рівень розвитку самих країн; переважання жінок серед мігрантів/
ок, що змінюють країну внаслідок одруження; економічна та соціальна мобільність;  влаштовані шлюби 
та зростаюча кількість наречених   за   листуванням в Інтернеті чи поштою;  імміграційна політика, 
інтеграція та ідентичність,  а також поява нових громадян/ок у країнах, що  приймають мігрантів/ок. 
Шлюбні мігрантки ризикують зазнати особливих форм ґендерного насильства (психологічне або 
фізичне  насильство в сім’ї, примусовий шлюб, експлуатація на домашніх роботах тощо), та здебільшого 
мають обмежені можливості щодо захисту й підтримки.

шлюбний партнер(ка), що допомагає в роботі
assisting spouse 

подружній партнер/ка осіб, котрі працюють, як правило, на засадах 
самозайнятості, який чи яка робить значний трудовий внесок в 
роботу партнера/ки, але не обов’язково отримує за це безпосередню 
винагороду і часто не має права на соціальні пільги.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.
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шлюбний статус
marital status 

становище особи відповідно до її цивільного стану – неодружений/
незаміжня, одружений/а (включаючи проживання у цивільному 
партнерстві або фактичному союзі/в інтимних стосунках із 
зобов’язаннями, що визнаються національним законодавством), 
вдівець/вдова чи розлучений/а.

Посилання 

International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality. Режим 
доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/wcms_087314.pdf.

Експерт(к)и ЄІҐР додали слова, щоб продемонструвати, що шлюбний статус включає також лесбійок, 
геїв і бісексуальних осіб.

шукачка притулку
asylum seeking woman or girl 

жінка чи дівчина без супроводу, яка виїхала з країни походження, щоб 
отримати міжнародний захист.

Посилання 

(1) United Nations High Commissioner for Refugees − UNHCR (2006). Master Glossary of Terms Rev.1;

(2) European Council (2004). Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualifica-
tion and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need 
international protection and the content of the protection granted.

(3) CEDAW Committee (2014). General Recommendation № 32 On The Gender Related Dimensions Of Refugee 
Status, Asylum, Nationality And Statelessness Of Women.

Примітки 
Жінка/дівчина може офіційно подати заяву на отримання статусу біженки у випадку, коли вона ще 
не отримала такий статус за рішенням відповідного національного органу з питань притулку чи не 
подавала заяву на отримання статусу раніше. Термін «біженець» не визначається жодним міжнародно-
правовим документом і підлягає визначенню національним законодавством. Хоча надання статусу 
біженця є прерогативою держави – за деякими винятками, такий статус є декларативним, а не 
визначальним: тобто люди не стають біженцями через визнання їх такими, але їм надають статус 
через те, що вони є біженцями. Не кожна жінка, яка шукає притулку, буде зрештою визнана біженкою, 
але кожна біженка є шукачкою притулку.

http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html
http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
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