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маргіналізована група
marginalised group 

групи людей у межах певної культури, контексту та історії, які ризикують 
зазнати множинної дискримінації через особистісні характеристики 
чи ознаки, такі як стать, ґендер, вік, етнічна приналежність, релігійні 
переконання чи вірування, стан здоров’я, інвалідність, сексуальна 
орієнтація, ґендерна ідентичність, освіта чи рівень доходу, або місце 
проживання в географічно різних місцевостях.

Посилання 

Інформацію надано Агентством Європейського Союзу з основних прав та УВКПЛ ООН.

Примітки 
Належність або сприйняття особи як такої, що належить до маргіналізованої групи, збільшує для цієї 
особи ризик зазнати нерівного ставлення у доступі до прав та користуванні послугами чи товарами у 
різних сферах, таких як доступ до освіти, зайнятості, охорони здоровʼя, соціальних допомог та допомог 
на житло, захисту від домашнього чи інституційного насильства та доступ до правосуддя.

маргіналізована позиція
marginalised position 

позиція мізерної значущості впливу чи влади.

маскуліннності
masculinities 

сукупність уявлень про те, що означає бути чоловіком, включаючи 
моделі поведінки, пов’язані з очікуваним місцем чоловіків у заданому 
наборі ґендерних ролей та стосунків.

Посилання 

(1) European Union (2005). Glossary of Gender and Development Terms, in Toolkit on Mainstreaming Gender 
Equality in EC Development Cooperation (Ch. 1, Sec. 3);

(2) United Nations (2013). Ending Violence against Women and Girls: Programming Essentials.

Примітки 
Дослідження маскулінності дозволяє критично розглянути цінності та норми, яким суспільство 
підпорядковує поведінку чоловіків, виявляє та звертається до проблем, з якими стикаються чоловіки 
та хлопці у сфері праці, та просуває позитивні ролі, що чоловіки та хлопці можуть відігравати для   
досягнення ґендерної рівності.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/toolkit-mainstreaming-gender-section-3_en.pdf
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programming-essentials-monitoring-evaluation.html#16
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мати/батько, яка/який виховує дитину 
самостійно
lone parent /single parent 

див. термін «ґендерний мейнстримінг».

Посилання 

European Commission (2006). Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for Disadvan-
taged Groups in Thirty European Countries.

Примітки 
В Європі переважна більшість осіб, які виховують дитину самостійно, – це матері.

медикаментозний аборт
medical abortion 

безпечний та ефективний нехірургічний метод припинення ранньої 
вагітності з використанням певних препаратів, що приймаються 
перорально або через ін’єкції.

Посилання 

Centre for Reproductive Rights. Legal Glossary. Режим доступу: http://reproductiverights.org/node/339.

мейнстримінг ґендерної перспективи
mainstreaming a gender perspective 

див. термін «ґендерний мейнстримінг».

мейнстримінг  принципу ґендерної рівності 
mainstreaming a gender equality principle 

див. термін «ґендерний мейнстримінг».



91

метод ґендерного мейнстримінгу
method for gender mainstreaming 

загальний методологічний підхід, що сприяє інтеграції ґендерного 
виміру в політики та програми.

Посилання

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Методи ґендерного мейнстримінгу застосовують різні інструменти стратегічно,  пропонують узгоджені 
системи ґендерного мейнстримінгу та можуть об’єднуватись для збирання інформації, розширення 
знань та формування широкого спектру програм.

механізм забезпечення ґендерної рівності 
gender equality machinery 

див. термін «інституційні механізми забезпечення ґендерної рівності».

мігрантка
migrant woman 

негромадянка, яка переїхала (намагається переїхати) з однієї країни 
(часто, але не обов’язково, країни її громадянства) в іншу, де її 
перебування може бути/не бути незаконним чи постійним.

Посилання 

McBride, J. (2009). Access to Justice for Migrants and Asylum Seekers in Europe. Report prepared for the 
European Committee on Legal Cooperation (CDCJ) of the Council of Europe.

Примітки 
Зауважимо, що переселення (або спроба переселення) не завжди є добровільним, оскільки жінка-
мігрантка може бути перевезена до іншої країни силою, із застосуванням примусу чи обману з метою 
подальшої експлуатації, в інших випадках вимушене переселення може бути наслідком економічних 
криз, стихійних лих або екологічних катастроф. 
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мінімальна заробітна плата
minimum wage 

рівень заробітної плати, визначений законом або за домовленістю, що 
становить найнижчу можливу (допустиму) ставку, що роботодавець 
може сплачувати.

Посилання 

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

множинна дискримінація
multiple discrimination 

будь-яке поєднання форм дискримінації осіб за ознаками статі, расової 
чи етнічної приналежності, релігійних чи інших вірувань, інвалідності, 
віку, сексуальної орієнтації, ґендерної приналежності ідентичності чи 
іншими ознаками, а також дискримінація, якої зазнають люди, котрі 
мають чи сприймаються як ті, що мають перелічені ознаки.

Посилання 

(1) European Commission (2009). Multiple Discrimination in EU Law: Opportunities for Legal Responses to 
Intersectional Gender Discrimination. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality; 

(2) судова практика Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW Committee’s).

Примітки 
Термін «множинна дискримінація» використовується як загальне нейтральне поняття для всіх 
випадків дискримінації за кількома дискримінаційними ознаками. 

Це явище може проявлятися як «додаткова» дискримінація на підставі кількох ознак, не пов’язаних 
між собою, або як   «інтерсекційна (перехресна)» дискримінація,   коли дві чи більше ознаки є 
нероздільними.

Жінки, які належать до соціально незахищених/вразливих груп, більше ризикують зазнати нерівного 
ставлення, оскільки сукупність їх певних характеристик є «спусковим гачком» для дискримінації.   
Тож вони піддаються множинній дискримінації іншими способами або іншою мірою, ніж чоловіки із 
вразливих груп (наприклад, стерилізація ромських жінок без їх згоди).

множинне навантаження
multiple burden 

див. термін «потрійна роль жінки».
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множинне навантаження жінок
women’s multiple burden 

див. термін «потрійна роль жінки».

навчання з питань ґендерної рівності 
gender equality training 

будь-який освітній інструмент чи процес, спрямований на підвищення 
обізнаності розробників політики та інших учасників/суб’єктів політики 
ЄС із ґендерних питань, розбудову їх ґендерних компетентностей для 
просування цілей ґендерної рівності на всіх рівнях.

Посилання 

(1) European Institute for Gender Equality – EIGE (2013). Mapping Gender Training in the European Union 
and Croatia. Режим доступу: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/mapping-gender-training-european-un-
ion-and-croatia-synthesis-report;

(2) EIGE (2014). Effective Gender Equality Training: Analysing the Preconditions and Success Factors. Режим 
доступу: http://eige.europa.eu/lt/rdc/eige-publications/effective-gender-equality-training-analysing-precondi-
tions-and-success-factors-main-findings.

Примітки 
Навчання з питань ґендерної рівності передбачає широкий спектр різних освітніх інструментів та 
процесів: 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.

найкращі практики у сфері ґендерної рівності 
best practices for gender equality 

накопичення та застосування знань про те, що працює, а що не працює 
у просуванні ґендерної рівності та недискримінації жінок у різних 
ситуаціях та контекстах.

Посилання 

United Nations Department of Economic and Social Affairs. On-line Glossary on Governance and Public Admin-
istration. 

Примітки
Такі практики – це накопичений досвід та знання, а також неперервний процес навчання, зворотного 
зв’язку, рефлексії та аналізу.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/mapping-gender-training-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/mapping-gender-training-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://www.unpan.org/Directories/UNPAGlossary/tabid/928/Default.aspx
http://www.unpan.org/Directories/UNPAGlossary/tabid/928/Default.aspx
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насильство в сім’ї 
family violence 

будь-яка форма фізичного, сексуального чи психологічного насильства, 
що ставить під загрозу безпеку чи добробут будь-кого із членів сім’ї; 
та/або використання фізичної сили чи погрози застосування фізичної 
сили, включаючи сексуальне насильство, а також психологічний тиск/
спричинення емоційного напруження, в сім’ї чи домогосподарстві.

Посилання

CEDAW Committee. Dialogues with the States parties’ delegations during the consideration of their report 
under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Примітки 
Включає жорстоке поводження з дітьми, інцест, побиття дружини та сексуальне чи інший вид 
насильства над будь-яким членом домогосподарства. 

«Насильство в сім’ї» та «домашнє насильство» часто використовуються взаємозаміно, без розрізнення 
відмінностей в їх визначеннях. Однак у багатьох європейських країнах домашнє насильство 
перекладається на національну мову та визначається законодавством як насильство в сім’ї. Через 
такі формальності надання захисту та підтримки жінкам, постраждалим від домашнього насильства, 
залежитиме від визначення поняття сім’ї, що може не охоплювати все різноманіття форм сімей.

насильство з боку інтимного партнера
intimate partner violence 

Загальне визначення:
фізичне, сексуальне, психологічне або економічне насильство з боку 
теперішніх чи колишніх чоловіка/дружини, теперішніх чи колишніх 
партнерів. Ця форма насильства в непропорційно великих масштабах 
стосується жінок, а тому має виразні ґендерні ознаки.
Статистичне визначення:
будь-який акт фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
насильства, що відбувається між колишніми чи теперішніми подружжям 
або партнерами, незалежно від факту спільного або роздільного 
проживання зараз або в минулому.

Посилання 

(1) Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Report;

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

Примітки 
Почуття сорому, страху та безпорадності, що виникають у жертви в результаті такого насильства,   
є причиною малої кількості повідомлень про подібні злочини, та, відповідно, невеликої кількості 
винесених судових вироків.

Найбільш поширеними випадками насильства проти інтимних партнерів є насильство чоловіків над 
жінками-партнерками.
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насильство на роботі
violence at work 

дискримінація на роботі, обтяжена фізичним чи психологічним 
насильством, що може бути ґендерно обумовленим.

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 
Найяскравішою ілюстрацією цього є сексуальні домагання, але домагання, що супроводжуються 
насильством чи загрозою насильства, можуть і не ґрунтуватися на сексуальних намірах. Дослідження 
показують, що існує тісний зв’язок між насильством на роботі та несталою зайнятістю, статтю, 
молодістю і зайнятістю у високоризикованих секторах.

насильство проти жінок
violence against women 

порушення прав людини та форма дискримінації жінок, включно з 
усіма актами ґендерно зумовленого насильства, що призводять або 
можуть завдати їм фізичної, сексуальної, психологічної чи економічної 
шкоди чи страждань, включно із загрозами таких дій, примусу, або ж 
умисне позбавлення волі у публічному чи приватному житті.

Посилання 

(1) Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 10;

(2) United Nations (1993). UN Declaration on the Elimination of Violence against Women. General Assembly 
Resolution 48/104.

Примітки.

Форми та прояви насильства проти жінок формуються під впливом соціальних та культурних норм, а 
також динамікою кожної соціальної, економічної та політичної системи. 

Такі фактори, як расове чи етнічне походження жінок, каста, клас, статус мігрантки чи біженки, вік, 
віросповідання, сексуальна орієнтація, шлюбний статус, інвалідність чи ВІЛ-статус, впливатимуть на 
те, яких форм насильства вони зазнаватимуть та як цей досвід отримають. 

Загалом визначення та описи насильства проти жінок підкреслюють, що цей тип насильства 
зумовлений ґендером, то ж   поняття «насильство проти жінок» та «насильство за ознакою статі» 
часто використовуються як синоніми. У деяких термінах вираз «проти жінок» використовується для 
підкреслення статі постраждалих.   Інші поняття, наприклад, «насильство чоловіків проти   жінок», 
привертають увагу як до винних, так і постраждалих, уникаючи ґендерної нейтральності.
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насильство проти жінок в місцях несвободи
custodial violence against women 

насильство проти жінок та дівчат, які знаходяться в місцях несвободи, 
де їхні права  обмежені.

Посилання 

United Nations (2006). In-Depth Study on All Forms of Violence against Women. Report of the Secretary-Gener-
al. UN Document A/61/122/Add.1.

Примітки 
Акти насильства в таких місцях, у тому числі в камерах тимчасового утримання в поліції, центрах 
увʼязнення, тюрмах, установах соціального захисту, центрах утримання мігрантів, відносяться до 
насильницьких дій з боку держави. Жінки, які перебувають під вартою, знаходяться в групі підвищеного 
ризику щодо насильства з боку персоналу і мають дуже обмежені можливості повідомляти про такі 
випадки насильства.

насильство проти жінок та дівчат в умовах 
збройного конфлікту
violence against women and girls in armed conflict 

досвід насильства проти жінок та дівчат під час збройного конфлікту, 
починаючи від фізичного, сексуального і до психологічного насильства, 
вчиненого державними або недержавними суб’єктами, включаючи 
вбивства; незаконні страти, тортури чи інші форми жорстокої, 
нелюдської або такої, що принижує гідність, поведінки; покарання; 
викрадення; завдавання каліцтв; примусове вербування жінок для 
участі в бойових діях; зґвалтування; сексуальне рабство; сексуальна 
експлуатація; вимушене зникнення; свавільне затримання, а також 
примусовий шлюб, проституція, аборт, вагітність і стерилізація.

Посилання 

United Nations (2006). In-Depth Study on All Forms of Violence against Women. Add.1Report of the Secre-
tary-General. UN Document A/61/122.

Примітки
Сексуальне насильство застосовується в   збройних конфліктах з багатьох причин, у тому числі як 
форма тортур, для завдання  тілесних ушкоджень, отримання інформації, приниження  та залякування, 
знищення громад.  Зґвалтування жінок використовується для приниження опонентів, для вигнання 
громад і груп із їхніх земель та навмисного поширення ВІЛ. Жінок примушують виконувати сексуальну 
та домашню рабську працю. Жінок також викрадають, а потім примушують слугувати «дружинами» 
для винагородження бойовиків.
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насильство проти літніх людей
elder abuse 

одинична чи повторювана дія або бездіяльність  у стосунках, що мали б 
будуватись на  довірі/відповідальності, але натомість завдають шкоди 
або страждань літній  особі.

Посилання 

United Nations (2013). Ending Violence against Women and Girls: Programming Essentials. 

Примітки 
Насильство щодо літніх людей може мати різні   форми, такі як фізичне, психологічне, емоційне, 
сексуальне або економічне насильство. Літні люди також можуть зазнавати шкоди внаслідок 
навмисного чи ненавмисного нехтування.

наставництво (менторство)
mentoring 

убезпечені відносини, що дозволяють навчатися та експериментувати, 
створюють сприятливі умови для розвитку особистісного потенціалу, 
засвоєння нових навичок в рамках підтримки наставником кар’єрного 
зростання та особистісного розвитку поза межами звичайних стосунків 
керівника та підлеглого.

Посилання 

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

Примітки 
Менторство дедалі частіше використовується для підтримки особистого або професійного розвитку 
жінок.

національний механізм для просування 
жінок 
national machinery for the advancement of women 

див. терміни «урядовий орган із ґендерної рівності», «інституційні 
механізми забезпечення ґендерної рівності».

http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programming-essentials-monitoring-evaluation.html#16
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національні інституції з прав людини (НІПЛ)
National Human Rights Institutions (NHRIs) 

незалежні органи, створені відповідно до національного законодавства, 
що уповноважені захищати та просувати права людини в межах 
держави.

Посилання 

European Union Agency for Fundamental Rights – FRA (2012). Handbook on the Establishment and Accredita-
tion of National Human Rights Institutions in the European Union.

Примітки 
Такі інституції є ключовими елементами сильної, ефективної національної системи захисту прав 
людини за умови, що вони ґрунтуються на національному законодавстві, є незалежними від уряду, 
мають широкий мандат, що охоплює всі міжнародні стандарти у сфері прав людини, підкріплений 
членством у міжнародних структурах, відповідають за співпрацю як із громадянським суспільством, 
так і з державою, та належним чином функціонують.

НІПЛ мають повноваження забезпечувати захист прав людини. 

Просування прав людини включає надання уряду та парламенту консультацій і рекомендацій 
з різних питань у сфері захисту прав людини та підвищення обізнаності щодо прав 
людини.   Повноваження НІПЛ із захисту   прав людини включають моніторинг порушень 
прав людини та надання рекомендацій щодо покращення ситуації з правами людини на 
місцях.   Також НІПЛ можуть мати повноваження приймати, розглядати та виносити рішення 
по скаргах і надавати пропозиції щодо змін до законодавства чи політичних заходів. 
Широкий спектр існуючих НІПЛ включає: комісії, установу омбудсмена та інститути чи 
центри. Наприклад, НІПЛ у деяких країнах-членах ЄС також функціонують як органи рівності відповідно 
до законодавства ЄС.

національні лінії допомоги жінкам
national women’s helplines 

телефонний сервіс, що пропонує підтримку, інформування та професійне 
консультування жінкам, які пережили насильство.

Посилання 

WAVE/Austrian Women’s Shelter Network (2014). The WAVE Report 2014: Specialized Women’s Support Ser-
vices and New Tools for Combating Gender-based Violence in Europe.

Примітки 
Стамбульська конвенція встановила стандарти роботи національних служб допомоги жінкам, що є 
важливими орієнтирами для виконання всіма державами, незалежно від того, ратифікували вони 
Конвенцію чи ні. Згідно зі статтею 24 Стамбульської конвенції, держави повинні створити принаймні 
одну національну безкоштовну телефонну лінію для звернень щодо всіх форм насильства стосовно 
жінок, що діє 24/7. 

Іншими важливими елементами національної довідкової служби для жінок є надання підтримки всіма 
відповідними мовами, широко розрекламований загальнодоступний номер та інформування про 
інші відповідні служби/перенаправлення до інших відповідних служб (поліція, консультаційні центри, 
притулки для жінок).
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небезпечний (ризикований) аборт
unsafe abortion 

процедури переривання вагітності, що виконуються особами без 
необхідних навичок та/або за відсутності базових медичних та 
стандартних санітарних умов. 

Посилання 

World Health Organization – WHO (2008). Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of 
Unsafe Abortion and Associated Mortality.  
Режим доступу: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501118_eng.pdf?ua=1.

Примітки 
Хоча це визначення здається пов’язаним безпосередньо з процесом, характеристики небезпечного 
аборту стосуються насамперед неприйнятних умов до, під час або після аборту.

У країнах, де аборт є нелегальним, його законність сильно обмежена та/або він повністю недоступний, 
жінки мають обмежений вибір і вдаються до небезпечного аборту, що наражає їх на підвищений ризик 
смертності чи захворюваності.

невидимий бар’єр 
invisible barrier 

набір внутрішніх установок, стійких стереотипів, норм та цінностей, що 
перешкоджають розширенню можливостей жінок та їх повноцінній 
участі у суспільному житті.

Посилання 

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

незалежні національні органи ґендерної 
рівності
independent national equality bodies 

див. термін «органи з питань рівності».
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неоплачувана праця 
unpaid work 

робота зі створення товарів та послуг, що не передбачає прямої 
винагороди чи іншої форми оплати, як-то домашня праця та робота по 
догляду.

Посилання

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men. Режим доступу: 
http://www.iiav.nl/epublications/2000/glossary_on_macroeconomics.pdf; 

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

(3) експерт/ка ЄІҐР та незалежні експерт(к)и.

Примітки 
Неоплачувана праця розподіляється нерівномірно між   жінками та чоловіками, причому жінкам 
властивий більш високий рівень участі в цій  неоплачуваній праці.

неповна зайнятість
part-time employment 

зайнятість, в рамках якої тривалість роботи працівника/ці менша, ніж 
кількість робочих годин повного робочого дня.

Посилання

European Commission (2013). Sex-Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work. European 
Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки 
Повна зайнятість може обчислюватися в годинах, наприклад, щоденно, щотижнево, щомісячно чи 
навіть щорічно, або на основі середнього періоду зайнятості. Жінки частіше працюють на умовах 
неповного робочого дня і тому стикаються з недоліками цієї форми зайнятості, наприклад, не 
отримують достатнього доходу для досягнення економічної незалежності, мають обмежені можливості 
для кар’єри та накопичення пенсій, працюють в рамках нестабільної (прекарної) зайнятості. Однак 
наявність можливостей якісної роботи на умовах неповної зайнятості може сприяти збільшенню 
участі жінок на ринку праці.

У різних країнах існують відмінності в поглядах на зайнятість на неповний робочий день – в суспільстві 
загалом та серед соціальних партнерів зокрема.  Робота на умовах неповної зайнятості може 
розглядатися як кінцевий продукт, що відображає традиційні ґендерні ролі, з акцентом на недоліках 
роботи на умовах неповної зайнятості в частині оплати праці, підвищення кваліфікації, пенсійних 
прав тощо. З іншого боку, вона може розглядатися як інструмент для збільшення участі жінок на ринку 
праці, а отже, принаймні, їх економічної незалежності.
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непряма дискримінація
indirect discrimination 

дискримінація, що виникає   внаслідок застосування нейтрального 
положення, критерію чи практики, що ставлять осіб однієї статі у 
невигідне становище  порівняно з особами іншої статі, крім випадків, 
коли такі положення, критерії або практики є об’єктивно виправданими 
їх (законною) метою, а також відповідними та необхідними засобами її 
досягнення.

Посилання 

European Commission (2010). EU Gender Equality Law: Update 2010. European Network of Legal Experts in 
the Field of Gender Equality.

Примітки
Концепція, що орієнтована на вплив правил або практик та враховує реалії повсякденного соціального 
життя. Непряма дискримінація має місце тоді, коли законодавство, політика чи програма не містять 
дискримінаційних норм (положень), але їх реалізація все ж призводить до дискримінації. Наприклад, 
у випадках, коли жінки знаходяться у невигідному становищі порівняно з чоловіками щодо доступу 
до певної можливості/ресурсу через вже існуючу нерівність.  Застосування ґендерно нейтрального 
законодавства може зберегти наявну нерівність або навіть посилити її. 

непряме насильство
indirect violence  

ставлення, стереотипи та культурні норми, що є основою ґендеризованих 
практик, і можуть спричинити ґендерно зумовлені форми прямого 
насильства.

Посилання

European Institute for Gender Equality – EIGE (2013). Gender Equality Index: Report, Luxembourg, Publications 
Office of the European Union.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-report
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нерегулярна та/чи нестабільна зайнятість
irregular and/or precarious employment 

різні форми нестандартної, атипової, альтернативної зайнятості.

Посилання

(1)  International Labour Organization – Bureau of Statistics. Defining and Measuring Informal Employment.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf; 

(2) Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD.  
Режим доступу:http://www.oecd.org/general/searchresults/?q=precariousemploy-
ment&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8.

Примітки 
Нерегулярна та/або нестабільна зайнятість часто асоціюється з роботою на неповний робочий день, 
сезонною та випадковою зайнятістю, самозайнятістю, тимчасовою роботою, виїзною роботою, 
роботою на дому та роботою через агентства.

Така робота може включати, зокрема, невизначеність строку роботи, відсутність контролю за 
трудовими процесами, дохід та обмежений соціально-правовий захист. Розмивання стандартних 
трудових відносин може зробити зайнятість жінок більш нестабільною.

несексистська мова
non-sexist use of language  

уникнення   використання як словоформ чоловічого роду в граматичних 
формах іменників, що призводить до   двозначності узагальнень,  так 
і дискримінаційних виразів, що   описують жінок та чоловіків з точки 
зору їх фізичного зовнішнього вигляду або якостей та ґендерних ролей, 
що приписуються (як належні) їх статі.

Посилання 

(1) Unesco (1999). Guidelines on Gender-Neutral Language.  
Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf;

(2) Council of Europe (2007). Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to Member 
States on Gender Equality Standards and Mechanisms.

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
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неурядова організація  (НУО)
non-governmental organisation (NGO) 

неприбуткове, добровільне об’єднання громадян, принципово 
незалежне від уряду, що організоване на місцевому, національному або 
міжнародному рівні для вирішення питань на підтримку суспільного 
блага.  

Посилання

(1) Council of Europe (2007). Recommendation CM/Rec (2007)17 of the Committee of Ministers to Member 
States on Gender Equality Standards and Mechanisms; 

(2) експерт/ка ЄІҐР.

Примітки 
НУО визнані ключовими суб’єктами «третього сектору» в таких сферах громадської діяльності, як 
розвиток, права людини, гуманітарні заходи, ґендерна рівність, охорона навколишнього середовища 
тощо.

Жіночі НУО відомі за двома різними, але часто взаємопов’язаними видами діяльності: надання послуг 
жінкам, що перебувають у складних життєвих обставинах, та організація адвокаційних і громадянських 
кампаній для здійснення соціальних змін, необхідних для досягнення ґендерної рівності.

НУО також займаються широким спектром інших спеціалізованих тем, таких як побудова паритетної 
демократії, вирішення конфліктів, аналіз політик, проведення досліджень та надання інформації. НУО 
є найважливішими партнерами урядів щодо забезпечення ґендерної рівності. Представляючи погляди 
членів/кинь своїх організацій в питаннях, що стосуються ґендерної рівності, вони вносять пропозиції, 
співпрацюють у конкретних проєктах, проводять дослідження з нагальних питань або, в контексті 
засобів масової інформації, привертають увагу до питань ґендерної рівності і надають їм значущості. 
НУО відіграють важливу роль у досягненні ґендерної рівності, що державі слід цінувати та заохочувати.

неформальна економіка
informal economy 

безоплатна економічна діяльність, що здійснюється для отримання 
прямого доходу для власного домогосподарства, домогосподарств 
родичів чи друзів на взаємовигідній основі, включно з щоденною 
роботою по дому, домогосподарству. Охоплює широкий спектр 
діяльності із самозабезпечення та/або професійної діяльності, як-то 
основна чи вторинна  (додаткова) зайнятість, що приносить дохід і не є 
періодичною, що здійснюється в межах або поза межами законодавчих, 
регуляторних або договірних зобов’язань, однак не класифікується 
як неформальна діяльність, що є частиною економічної діяльності 
кримінального характеру.

Посилання 

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

див. термін «неформальна економіка». 

нова економіка домогосподарств
new household economics 

підхід до аналізу діяльності домогосподарств, за якого останні 
розглядаються як сукупність витраченого членами домогосподарства 
часу та товарів з метою створення бажаної продукції для ринку або 
отримання бажаних результатів діяльності.

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 
Такий підхід ігнорує внутрішню організацію та структуру сімей та домогосподарств, оскільки в 
контексті чистої неокласичної теорії та аналогічно поводженню з фірмами ця концепція передбачає 
безвитратну та ефективну роботу. Предмет вивчення цієї теорії охоплює не лише ринкову поведінку 
домогосподарства (пропозиція робочої сили, попит на товари), але й такі явища, як шлюб, 
народжуваність, виховання дітей та розподіл часу.

обізнаність з ґендерних питань 
gender awareness 

здатність дивитись на суспільство з погляду ґендерних ролей і розуміти 
їх вплив на формування потреб жінок у порівнянні з потребами 
чоловіків.

Посилання 

United Nations Fund for Women – Unifem (n.d.), Engendering Economic Governance.  
Режим доступу: http://www1.aucegypt.edu/src/engendering/s.html.
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опитування щодо використання часу
time-use survey 

інструмент для вимірювання використання часу жінками та чоловіками, 
особливо стосовно оплачуваної та неоплаченої роботи, ринкової та 
неринкової діяльності, дозвілля та особистого часу.

Посилання 

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

органи з питань ґендерної рівності 
gender equality bodies 

національні незалежні органи сприяння рівному ставленню до 
жінок та чоловіків, відповідальні за надання незалежної допомоги 
постраждалим від імовірної дискримінації за ознакою статі чи ґендеру, 
проведення незалежних опитувань щодо дискримінації, публікацію 
незалежних звітів та надання рекомендацій з будь-яких питань, що 
стосуються цих видів дискримінації. Їх мандат може включати й інші 
функції, такі як підвищення обізнаності, навчання та діяльність із 
розбудови потенціалу.

Посилання 

Council Directive 2004/113/EC Implementing the Principle of Equal Treatment between Men and Women in the 
Access to and Supply of Goods and Services and Information.  
Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/goods-services/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/goods-services/index_en.htm
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органи з питань рівності 
equality bodies 

органи, уповноважені просувати, аналізувати, контролювати та 
підтримувати режим рівного ставлення в національному контексті.

Посилання 

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

(2) 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.

Примітки 
Ці органи можуть бути частиною установ, що відповідальні за захист прав людини або дотримання 
індивідуальних прав на національному рівні. Органи з питань рівності мають такі повноваження: 
(а) надавати незалежну допомогу постраждалим від дискримінації у їх зверненнях зі скаргами на 
дискримінацію; (б) проводити незалежні опитування щодо дискримінації та публікувати незалежні 
звіти; (в) надавати рекомендації з будь-яких питань стосовно такої дискримінації. Вони можуть мати 
сфокусований мандат, пов’язаний конкретно з дискримінацією за ознакою статі та ґендеру, або більш 
широкий мандат щодо протидії дискримінації за різними ознаками, включаючи вік, інвалідність, стать 
та ґендер, расову чи етнічну приналежність, релігію чи вірування, сексуальну орієнтацію чи ґендерну 
ідентичність.

організаційна культура
organisational culture 

загальноприйняті цінності та правила поведінки в організації, 
наприклад, кількість відпрацьованих годин, жарти, що вважаються 
доречними, а також манера  спілкування з колегами.

Посилання 

(1) EIGE (2014). Effective gender equality training: Analysing the preconditions and success factors.  
Режим доступу: https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0113602ENC_PDF.Web.pdf; 

(2) EIGE (n.d.), ‘Institutional transformationʼ, Gender Mainstreaming: Methods and Tools [online platform].  
Режим доступу: http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-and-methods/institutional-transformation.

Примітки 
Ці правила і цінності перетворюються в колективні невисловлені судження, що є прийнятними та/або 
важливими для організації. Основні елементи організаційної культури є неявними; вони практикуються 
в щоденних процедурах, визначають поведінку членів організації і є наслідком навчання та внутрішньої 
координації в організації. Крім того, вони формують специфічний погляд на світ.

Індивіди несвідомо засвоюють організаційну культуру, вона інтерналізується  у процесі соціалізації. Це 
показує, що інституційна трансформація може відбутися при врахуванні організаційної культури.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/effective-gender-equality-training-analysing-preconditions-and-success-factors-synthesis-report
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0113602ENC_PDF.Web.pdf
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-and-methods/institutional-transformation
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оцінка ґендерного впливу 
gender impact assessment 

інструмент політики для перевірки певної політичної пропозиції задля 
виявлення та оцінки її різного   впливу на жінок та чоловіків з метою 
усунення цих дисбалансів до того, як певну пропозицію буде ухвалено.

Посилання 

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

Примітки 
Аналіз з ґендерної перспективи допомагає визначити, чи   потреби жінок та чоловіків однаково 
враховуються в рамках поданої на розгляд ініціативи.  Це дає змогу розробникам з розумінням 
соціально-економічної реальності жінок та чоловіків сформувати політику, що враховує (ґендерні) 
відмінності.  Оцінка ґендерного впливу може застосовуватись до законодавства, планів реалізації 
політик, програм, бюджетів, конкретних дій, законопроєктів та звітів або дослідницьких ініціатив. 
Застосування   методів оцінювання ґендерного впливу не слід обмежувати етапом розроблення 
політики;  їх також можна застосувати до існуючої політики. Ці методи можуть використовувати 
державні органи і зовнішні суб’єкти; в обох випадках їм потрібне глибоке розуміння ґендерних питань.

оцінка ризиків 
risk assessment 

оцінка безпекових ризиків, з якими стикається потерпіла особа в 
кожному конкретному випадку, за стандартизованою процедурою та 
в рамках співпраці багатьох інституцій. Оцінка ризиків складається з 
оцінки ризику летальності, серйозності ситуації та ризику повторного 
насильства.

Посилання 

Council of Europe (CoE) (2011). ‘Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women And Domestic Violence’ in Istanbul Convention, Article 51.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
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паритет
parity 

концепція спрямована на: визнання рівної цінності жінок та 
чоловіків,  візуалізацію рівної   гідності жінок і чоловіків, створення 
соціальних організацій (структур), де жінки та чоловіки розподіляють 
права та обов’язки на засадах рівності; звільнення усіх сфер суспільного 
життя та соціальних функцій від   заздалегідь визначеного поділу на 
чоловічі і жіночі, породженого ґендеризованими упередженнями та 
ґендерними   стереотипами; забезпечення всім членам суспільства 
можливості повною мірою користуватись рівністю та свободами, брати 
участь у прийнятті рішень на кожному рівні та в кожній сфері. 

Посилання 

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

(2) Council of Europe (2003). Genderware – The Council of Europe and the Participation of Women in Political 
Life;

(3) Alliance for Parity Democracy & Feminine Intervention, sponsored by the Commission for Equality and for 
Women’s Rights (2001). What is Parity Democracy After All? Lisbon, Portugal.

паритетна демократія 
parity democracy 

повна інтеграція жінок нарівні з чоловіками на всіх рівнях та в 
усіх сферах діяльності демократичного суспільства за допомогою 
мультидисциплінарних стратегій.

Посилання
Council of Europe (2003). Genderware – The Council of Europe and the Participation of Women in Political Life.

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29056785
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29056785
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29056785
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000004254
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000004254
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29056785
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29056785
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партисипативний /партисипаторний 
ґендерний аудит (аудит участі) 
participatory gender audit 

інструмент та процес, заснований на методології участі, метою якої 
є просування організаційного навчання з питань практичного та 
ефективного впровадження ґендерної перспективи на рівні окремої 
особи, підрозділу та організації.

Посилання 

International Labour Organization – ILO. ILO Participatory Gender Audit: A Tool for Change.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/
wcms_101030.pdf.

Примітки 
Концепція та практика проведення партисипативного ґендерного аудиту (аудиту участі) була створена 
Міжнародною організацією праці (МОП) у 2001 р. Спочатку вона була розроблена для виконання 
внутрішньої політики МОП щодо ґендерної інтеграції.

патріархат
patriarchy 

соціальна система маскулінного панування над жінками.

Посилання 

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

перевірка на відповідність принципу 
ґендерної рівності 
gender proofing 

перевірка будь-якої пропозиції в сфері політики, що має на меті 
просування ґендерної рівності та усунення потенційних ґендерно 
дискримінаційних наслідків впровадження політичних ініціатив.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.
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перерва в кар’єрі 
career break 

важливий інструмент, що дозволяє поєднати роботу, приватне та 
сімейне життя.

Посилання 

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Перерви в кар’єрі, пов’язані з материнством, передбачають такі соціальні гарантії: закони про охорону 
праці, що забороняють звільнення під час вагітності; відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами; 
батьківська відпустка, відпустка по догляду за дитиною; період гнучкого робочого графіку після 
повернення на роботу; та забезпечення права на поновлення на роботі на тій же посаді або рівноцінній 
із таким самим рівнем оплати праці.

переслідування (сталкінг)
stalking 

намагання знаходитись у близькості до потерпілої особи, що серйозно 
порушує звичний перебіг її життя та може викликати (прямо чи 
опосередковано) стрес, відчуття страху, або нанесення шкоди людині, 
яку переслідують.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (2014). Administrative Data Sources on Gender-Based Violence Against 
Women in the EU: Current Status and Potential for the Collection of Comparable Data.

Примітки 
Переслідування може набирати форм, зокрема, намагань встановити контакт будь-якими способами, 
неправомірного використання особистих даних переслідуваної людини з метою замовлення товарів 
чи послуг або примус третіх осіб встановити контакт шляхом застосування погроз щодо потерпілої 
особи чи когось із її близьких.

https://eige.europa.eu/publications/administrative-data-sources-gender-based-violence-against-women-eu-report
https://eige.europa.eu/publications/administrative-data-sources-gender-based-violence-against-women-eu-report
https://eige.europa.eu/publications/administrative-data-sources-gender-based-violence-against-women-eu-report
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підвищення обізнаності з ґендерних питань 
gender awareness raising 

процес, спрямований на те, щоб показати, як наявні цінності та норми 
впливають на нашу картину реальності, увічнюють стереотипи та 
підтримують механізми, що відтворюють нерівність.

Посилання

Council of Europe (1998). Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of 
Good Practices. Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS).  
Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG_S_
MS_98_2_rev_en.pdf.

Примітки 
Це кидає виклик цінностям та ґендерним нормам, пояснюючи, як вони впливають і обмежують думки, 
що приймаються до розгляду та впливають на прийняття рішень. Крім того, підвищення обізнаності 
має на меті стимулювати загальну чутливість до ґендерних питань.

планування безпеки
safety planning 

процес, що дозволяє потерпілій/ому звернутися до відповідних органів 
для обговорення заходів щодо підвищення рівня особистої безпеки та 
безпеки дітей.

Посилання 

College of Policing, Authorised Professional Practice (APP).  
Режим доступу: https://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domes-
tic-abuse/victim-safety-and-support/#safety-planning.

Примітки 
Процес планування безпеки слід будувати на засадах партнерства між фахівцями, потерпілими та 
дітьми; він повинен включати оцінку рівня ризику, розроблення плану дій у кризовій ситуації та плану на 
майбутнє, як короткострокового, так і довгострокового. Поліція відіграє роль у розробленні та підтримці 
реалізації планів з безпеки в рамках власних процесів управління ризиками. Загалом потерпіла особа 
за допомогою незалежного радника/ці з питань домашнього насильства або іншої незалежної служби 
підтримки потерпілих повинні скласти власний план з безпеки, а поліцейські повинні бути в змозі 
зробити свій внесок у цей процес, втілюючи заходи безпеки в рамках плану управління ризиками або 
плану дій. Заходи слід проводити на основі консультацій з іншими структурами, наприклад, пожежною 
чи комунальними службами, службами у справах дітей.

https://www.app.college.police.uk/app-content/major-investigation-and-public-protection/domestic-abuse/victim-safety-and-support/#safety-planning
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планування родини
family planning 

послуги або програми планування сім’ї, спрямовані на те, щоб пари 
та окремі особи могли вільно та відповідально визначати кількість 
своїх дітей та часові інтервали між їх народженням, щоб вони мали 
відповідну інформацію та засоби, їх вибір був усвідомленим, а також 
був забезпечений доступ до повного спектру безпечних та ефективних 
методів планування.

Посилання 

(1) CEDAW Committee (1999). General Recommendation № 24 on Article 12 of the Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination Against Women − Women And Health; 

(2) United Nations (1994). Report of the International Conference on Population and Development.

Примітки
Програми планування сім’ї часто пропонують засоби контрацепції для запобігання вагітності та 
обстоюють методи планування часу появи дітей, що допомагають захистити здоров’я як матері, так і 
немовлят. Програми планування сім’ї повинні базуватися на принципі усвідомленого вільного вибору.

повторна віктимізація
repeat victimisation 

ситуація, коли одна і та ж особа зазнає більш ніж одного прояву 
насильства протягом певного періоду часу.

Посилання 

Council of Europe (CoE) (2006). Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to Member 
States on Assistance to Crime Victims.

повторний акт насильства 
reassault  

повторний прояв насильства, зокрема з боку інтимного партнера.

Посилання 

EIGE (2019). A Guide to Risk Assessment and Risk Management of Intimate Partner Violence Against Women 
for Police

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1661
https://rm.coe.int/16805afa5c
https://rm.coe.int/16805afa5c
https://rm.coe.int/16805afa5c
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
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подвійні стандарти
double standards 

визначення змісту формальних і неформальних поведінкових культур в 
такий спосіб, що критерії або стандарти оцінювання та контролювання 
поведінки жінок відрізняються від критеріїв та стандартів, застосованих 
до  чоловіків,   забезпечуючи останнім переваги.

Посилання 

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

поділ праці
division of labour 

див. термін «ґендерний розподіл праці».

поєднання роботи та сімейного життя
reconciliation of work and family/household life 

див. термін «поєднання роботи, сімейного та приватного життя».

поєднання роботи, сімейного та приватного 
життя
reconciliation of work, family and private life 

завдання у сфері ґендерної рівності, що вимагає запровадження схем 
сімейних та батьківських (по догляду за дітьми) відпусток, врегулювань, 
що дозволяють здійснювати догляд за дітьми й літніми людьми, а 
також створення робочого середовища (умов праці), що сприятиме 
поєднанню роботи, сімейного і приватного життя жінок та чоловіків.

Посилання

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

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

Примітки 
Поєднання сімейного/приватного життя з роботою розглядається як природний наслідок ґендерної 
рівності та засіб її досягнення не лише на рівні законодавства, але й у повсякденному житті.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1163
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позитивна дискримінація
positive discrimination 

див. терміни «позитивні заходи», «позитивні дії».

Посилання 

United Nations Economic and Social Council (2002). Prevention of Discrimination: The Concept and Practice of 
Affirmative Action. 17 June 2002.

Примітки
У широкому вжитку цей термін часто використовується для позначення позитивних заходів чи 
позитивних дій.

Однак, важливо підкреслити, що визначення «позитивна дискримінація» технічно не має сенсу. 
Відповідно до загальної практики використання терміна «дискримінація» виключно для позначення 
«суб’єктивного», «несправедливого» або «необґрунтованого розрізнення», термін «позитивна 
дискримінація» є суперечливим: або це розрізнення є виправданим і обґрунтованим (оскільки 
воно не є суб’єктивним) і, отже, не може бути назване «дискримінацією», або розрізнення, про яке 
йдеться, є невиправданим або необґрунтованим (оскільки є суб’єктивним) і не повинне позначатися 
як «позитивне». Тому кращими термінами є «позитивні дії», «позитивні заходи» та «позитивні методи 
вирівнювання».

позитивні дії
positive action 

зобов’язання держави ініціювати певні дії на противагу зобов’язанням 
держави утримуватися від дій.

Посилання 

UN Women’s General Recommendation № 25 on Article 4, paragraph 1 of the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women – Temporary Special Measures.  
Режим доступу: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/Рекомендація.

Примітки
Позитивні дії – один з багатьох термінів, що використовуються для позначення «позитивних 
заходів». Однак позитивні дії також застосовуються в міжнародних актах про права людини для опису 
«позитивних дій держави». 

Тож їх застосування може бути неоднозначним, оскільки воно не обмежується змістом позитивних 
заходів у сфері ґендерної рівності. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/
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позитивні заходи
positive measures/affirmative action measures 

дії, спрямовані на сприяння доступу певних категорій осіб, зокрема 
жінок, до користування гарантованими їм правами тією ж мірою, що й 
іншим членам суспільства, зокрема чоловікам.

Посилання

(1) Final report of the Group of Specialists on positive action: Positive action in the field of equality between 
women and men EG-SPA (2000)7;

(2) ECHR, Thlimmenos v. Greece [GC] (№ 34369/97), 6 April 2000, para. 44. Similarly, ECHR, Pretty v. UK 
(№ 2346/02), 29 April 2002, para. 88.

Примітки
У деяких випадках причина виникнення дискримінації пов’язана з тим, що одне й те саме 
правило застосовується до всіх без урахування відповідних відмінностей.  Щоб виправити та 
запобігти подібній ситуації, уряди, роботодавці та постачальники послуг повинні гарантувати, 
що вони вживають заходів щодо коригування своїх правил та практик для врахування таких 
відмінностей – тобто вони повинні вжити заходів для коригування поточної політики та заходів. 
Позитивні заходи в міжнародному праві зазвичай називаються «спеціальними заходами». Такі заходи 
описують різними термінами, що також можуть мати різний зміст та тлумачення, яких вони набувають 
у різних національних контекстах та областях їх застосування.  Найбільш відомими термінами 
є: «позитивні дії чи заходи»,  «преференційне ставлення»,  «зворотна дискримінація», «позитивна 
дискримінація».

поріг паритетності
parity threshold 

досягнення мети рівноправної участі жінок та чоловіків у співвідношенні 
50/50, яке загалом вважається метою паритетності.

Посилання 

(1) Council of Europe (2003) Recommendation REC(2003) on balanced participation of women and men in 
political and public life;

(2) Council of Europe (2007). Recommendation CM/REC (2007)17 of the Committee of Ministers on gender 
equality standards and mechanisms;

(3) European Parliament (2012). Report on Women in Political Decision-Making – Quality And Equality 
(2011/2295(INI)).

Примітки
Рада Європи вважає 40 % мінімальним порогом паритетної участі як для жінок, так і для чоловіків. 

http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001591
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001591
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001591
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
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порно, розповсюджене з метою помсти
revenge porn 

порнографічні матеріали, розповсюджені без згоди особи, що в 
них зображена, з метою публічно осоромити і принизити жертву, 
помстившись за припинення стосунків.

Посилання

European Institute for Gender Equality (2017). Cyber Violence against Women and Girls.

Примітки
Порно-помста  передбачає розповсюдження в Інтернеті фото-/відеоматеріалів без згоди особи, що в 
них зображена, здійснюється здебільшого колишнім партнером, який або яка отримує зображення чи 
відеозаписи в ході стосунків, що завершились. Однак правопорушники не обов’язково є партнерами 
або колишніми партнерами, і їхнім мотивом не завжди є помста.

Зображення порнографічного характеру можна також отримати, в результаті зламу комп’ютера, 
профілів у соціальних мережах чи телефону жертви з метою завдання людині реальної шкоди 
(наприклад, із наміром спричинити звільнення людини з роботи, або в деяких випадках спричинити 
самогубство).

порнографія, що розповсюджується без згоди
non-consensual pornography 

розповсюдження будь-яким способом фото, відеоматеріалів 
сексуального характеру без згоди особи, що в них зображена.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (2017). Cyber Violence against Women and Girls.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
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постраждала особа
victim 

особа, яка зазнала шкоди, включаючи фізичну, психічну, емоційну шкоду 
чи економічні збитки, прямо спричинені кримінальним злочином, і 
члени сім’ї особи, смерть якої була прямо спричинена кримінальним 
злочином, котрі внаслідок цього зазнали шкоди. 

Посилання 

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum 
Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and Replacing Council Framework Deci-
sion 2001/220/JHA.

Примітки
Щодо жінок, які зазнали насильства, термін «постраждала» часто вживається як синонім поняття 
«потерпіла».  Однак цей термін піддавався критиці як такий, що   нівелює досвід жінок, які зазнали 
ґендерного насильства, зокрема постраждалих від зґвалтування.  Тож було запропоновано 
використовувати термін «уціліла». Дебати щодо цієї термінології досі тривають.

Разом з тим зауважуємо, що незважаючи на поточні дебати щодо термінів «постраждала» та «уціліла» 
з метою дотримання ясності та послідовності у всіх визначеннях цього Словника, пов’язаних із 
ґендерним насильством, ми використовуємо саме термін «постраждала», що широко вживається в 
європейських та міжнародних правових актах.

потрійна робота жінки 
women’s triple task 

див. термін «потрійна роль жінки».

потрійна роль
triple role 

див. термін «потрійна роль жінки».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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потрійна роль жінки
women’s triple role 

репродуктивна, продуктивна та управлінська роль жінок у суспільстві.

Посилання 

EU Gender Advisory Services (FWC of the EC with Particip GmbH) (2009 and 2010). Gender Terms Glossary.

Примітки
Оцінка цих ролей впливає на те, як жінки та чоловіки визначають пріоритети в плануванні 
програм чи проєктів.  Врахування чи неврахування цих ролей може збільшити чи обмежити 
шанси жінок скористатися можливостями розвитку. У більшості суспільств жінки з 
низьким рівнем доходу виконують усі три ролі, в той час як чоловіки задіяні у продуктивній   
діяльності та політичній активності, що зазвичай приносять гроші, статус чи владу. 
Репродуктивна роль жінки включає догляд та підтримку фактичної і майбутньої робочої сили сім’ї 
(відповідальність за народження дітей та домашню роботу).  Продуктивна роль жінок стосується 
оплачуваної роботи, що виконується жінками та чоловіками (ринкове, неформальне, домашнє 
виробництво та натуральне господарство).  Управлінська роль жінок у суспільстві включає роботу,   
пов’язану із доглядом та неоплачуваною працею, а також забезпеченням  доступу до колективних 
ресурсів, як-от вода, охорона здоров’я тощо.

потрійне завдання
triple task 

див. термін «потрійна роль жінки».

потрійне навантаження
triple burden 

див. термін «потрійна роль жінки».

потрійне навантаження на жінок
women’s triple burden 

див. термін «потрійна роль жінки».
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похідні права
derived rights 

права, зокрема на соціальні пільги або місце проживання, що їх особа 
набуває внаслідок спорідненості чи співмешкання з іншою особою – 
як правило, з батьками, шлюбним партнером чи співмешканцем.

Посилання 

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

(2) European Commission (2010). Direct and Indirect Gender Discrimination in Old-Age Pensions in 33 Europe-
an Countries. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки
Похідні права можуть набувати вирішального значення у випадку припинення спільного проживання 
чи розлучення: для цього деякі країни запровадили положення про розподіл пенсійних прав. Пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника також є важливим ресурсом для жінок, чия тривалість життя більша, 
ніж у чоловіків, і які, можливо, відмовилися від оплачуваної роботи задля виконання доглядової 
роботи, а отже, не можуть скористатися правом на звичайну трудову пенсію.

права людини жінок 
women’s human rights 

див. термін «права людини жінок та дівчат». 

права людини жінок та дівчат 
human rights of women and girls 

пріоритетними завданнями міжнародної спільноти є повноцінна 
та рівна участь жінок у  політичному, громадському, економічному, 
соціальному та культурному житті на національному, регіональному та 
міжнародному рівнях, а також викорінення всіх форм дискримінації за 
ознакою статі.

Посилання 

Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 
25 June 1993. Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.

Примітки 
Права людини жінок та дівчат є невід’ємною, цілісною та невіддільною складовою загальних прав 
людини. 
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правова допомога 
legal aid 

допомога, що надається державою особам, які не мають достатніх 
фінансових ресурсів, щоб захищатись в суді або позивати на інших осіб 
до суду. 

Посилання 

(1) Council of Europe – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Access to Justice in Eu-
rope. Report prepared by the research team on enforcement of court decisions; 

(2) European Commission (2013). Guidance document related to the transposition and implementation of 
Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum 
Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and Replacing Council Framework Deci-
sion 2001/220/JHA; 

(3) CEDAW Committee’s jurisprudence and sources gathered for the committee’s drafting of the General Rec-
ommendation on women’s access to justice.

Примітки
Така правова допомога стосується в основному представництва в суді.  Однак правова допомога 
може стосуватися і юридичного консультування: не кожен, хто стикається з юридичною проблемою, 
обов’язково доводить справу до суду.

Правова  допомога та юридичне консультування часто є найважливішим елементом гарантування 
економічної доступності правосуддя та права на справедливий захист, зокрема жінок, що постраждали 
від домашнього насильства, і жінок з вразливих  груп, як-от жінки-мігрантки.

практичні ґендерні потреби жінок 
practical gender needs of women  

потреби, що жінки визначають в рамках соціально прийнятних ролей у 
суспільстві.

Посилання 

International Labour Organization and SEAPAT (South-East Asia and the Pacific Multidisciplinary Advisory 
Team). OnLine Gender Learning & Information Module: Unit 1: A conceptual framework for gender analysis and 
planning.

Примітки
Існування практичних ґендерних потреб не ставлять під сумнів, хоча вони виникають із ґендерного 
поділу праці та підпорядкованого становища жінок в суспільстві.  Ці потреби є відповіддю на 
невідкладну необхідність, виявлену в конкретному контексті.  Вони мають утилітарний характер і 
часто є наслідком незадовільних умов життя, зокрема, стосуються водопостачання, охорони здоров’я 
та зайнятості.
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працівник/ця-член родини
family worker 

член родини, який/яка працює в сімейному бізнесі, наприклад, на фермі, 
в магазині, в малому бізнесі чи приватній практиці, часто дружина, 
дочка чи син.

Посилання 

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

працівниця
woman worker 

особа, яка протягом певного періоду часу надає послуги іншій особі, 
перебуваючи під її керівництвом, за що отримує винагороду.

Посилання 

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

Примітки 
Поняття «працівниця» не включає незалежних постачальників послуг, які не перебувають у відносинах 
підлеглості з особою, яка отримує послуги.

працівниця старшого віку 
older female worker 

працівниця, яка  більш вразлива до множинної дискримінації – за 
ознаками статі та ґендеру, віку й іншими ознаками, такими як етнічна 
приналежність.

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 
Коли жінки старіють, дискримінація   за віком стає жорсткішою, а множинна дискримінація звужує 
їх можливості щодо вибору роботи чи умов праці (наприклад, перехід на неповний робочий день або 
до неформальної зайнятості чи самозайнятості).  Ці обставини призводять до погіршення умов  та 
зменшення оплати праці, що тягне за собою зниження рівня пенсійного забезпечення, що не гарантує 
гідного життя після виходу на пенсію, або взагалі не залишає такого вибору.
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представництво жінок
representation of women 

див. термін «ґендерно збалансована участь». 

пренатальний відбір за ознакою статі 
pre-natal sex selection 

шкідлива практика, обумовлена традицією патрілінеального 
успадкування у багатьох суспільствах у поєднанні з очікуваннями, що 
хлопці забезпечуватимуть економічну підтримку, безпеку в старості та 
поховальні ритуали.

Посилання 

(1) World Health Organization – WHO (2011). Preventing Gender-Biased Sex Selection: OHCHR, UNFPA, 
UNICEF, UN Women and WHO Joint Interagency Statement;

(2) Special Representative of the United Nations Secretary-General on Violence against children and PCEO Plan 
International (2012). Protecting Children from Harmful Practices in Plural Legal Systems with a Special Empha-
sis On Africa – Final Report on Harmful Practices.  
Режим доступу: https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/publications_final/SRSG_Plan_harm-
ful_practices_report_final.pdf.

Примітки 
Це частина набору соціальних норм, що приписують більшу цінність синам, ніж дочкам.  Крім того, 
загальна тенденція до зменшення чисельності сім’ї, яка періодично зумовлюється жорсткою 
політикою, що обмежує дозволену кількість дітей, посилює глибоко вкорінену ідею щодо надання 
переваги потомству чоловічої статі.

Вибір статі може відбуватися до встановлення факту вагітності (до процедури штучного запліднення), 
під час вагітності шляхом внутрішньоутробного визначення статі та селективного аборту або після 
народження через вбивство немовляти чи недбалого поводження з дитиною.  Вибір статі іноді 
використовується для цілей сімейного вирівнювання, але набагато частіше відбувається через 
систематичне надання переваги хлопчикам.

претензії на володіння ресурсами
claims to resources 

див. термін «ґендерні диспаритети». 

Примітки 
В економіці розвитку дуже важливо розрізняти, якими є матеріальні права, або ж як їх ще називають 
претензії, – прямими чи непрямими. Цей термін підкреслює можливу залежність одних суб’єктів від 
передачі ресурсів іншим суб’єктам або державі, а також роль політики у зміні таких прав. Відповідне 
розмежування між первинними та вторинними претензіями (...) має особливе значення, коли 
економічна реформа може змінювати спектр прав та способи передачі ресурсів і тим самим чинити 
різний вплив на чоловіків та жінок.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1162
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1162
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преференційне ставлення 
preferential treatment 

ставлення до особи (групи осіб), що, ймовірно, призведе до отримання 
нею більших вигод, доступу, ширших прав та можливостей або вищого 
статусу порівняно з іншими особами чи групами.

Посилання 

European Commission (2012). Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and 
Women, including on Company Boards. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки 
Преференційне ставлення до жінок чи чоловіків вимагає прийняття конкретних заходів, що не 
вважаються дискримінаційними та передбачають явні переваги (преференції) для однієї із статей. Такі 
заходи призначені для виправлення негативних ситуацій та усунення бар’єрів для ґендерної 
рівності. Суд Європейського Союзу у справі Каланке (Kalanke) використовував терміни «автоматичні» 
пріоритети та «абсолютні та безумовні» пріоритети.

примусова вагітність
forced pregnancy 

незаконне утримування жінки, яка була запліднена насильно з наміром 
вплинути на етнічний склад будь-якого населення або здійснити інші 
серйозні порушення міжнародного права.

Посилання 

International Criminal Court (1998). Rome Statute. First circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 
and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 
January 2001 and 16 January 2002. Режим доступу: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-
be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. 

Примітки 
«Примусова вагітність визначається Римським статутом Міжнародного кримінального суду як злочин 
проти людяності та військовий злочин і прирівнюється до катувань. Поза контекстом війни примусова 
вагітність може бути визначена як ситуація, коли жінка чи дівчина вагітніє, не маючи такого наміру 
чи бажання, і їй відмовляють, перешкоджають, відкладають або ускладнюють проведення аборту». 
Джерело: https://www.equalitynow.org/forced_pregnancy.
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примусова проституція
forced prostitution 

форма рабства, несумісна з гідністю людини та основними правами 
людини.

Посилання 

European Parliament Resolution of 26 February 2014 on Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on 
Gender Equality 2013/2103(INI). Provisional edition A7-0071/2014.  
Pежим доступу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&refer-
ence=P7-TA-2014-0162.

Примітки 
Вона тісно пов’язана із ґендерною нерівністю в суспільстві та впливає на статус жінок і чоловіків, а 
також сприйняття їх взаємовідносин та сексуальності.

примусова стерилізація
forced sterilisation 

проведення хірургічного втручання, що проводиться з метою 
припинення здатності жінки до природного розмноження без її 
попередньої та усвідомленої згоди чи розуміння процедури.

Посилання 

Council of Europe (2011). Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Preventing and Com-
bating Violence against Women and Domestic Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe 
Treaty Series № 210.

Примітки 
Включає хірургічне втручання, котре має на меті чи наслідком припинення здатності жінки до природного 
розмноження без її попередньої та усвідомленої згоди чи розуміння процедури та її наслідків.

Примусова стерилізація є насильством над жінками і є формою шкідливої практики, що негативно 
впливає на фізичне та психічне здоров’я жінок та порушує їх право на репродуктивну автономію.
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примусовий аборт
forced abortion 

навмисне переривання вагітності без попередньої та поінформованої 
згоди жінки чи дівчини.

Посилання 

Council of Europe (2011). Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Preventing and Combat-
ing Violence against Women and Domestic Violence. Council of Europe Treaty Series № 210.

Примітки 
Переривання вагітності включає будь-яку з процедур, що призводять до вилучення всіх продуктів 
зачаття. Це стосується будь-якого аборту, що здійснюється без повністю поінформованого рішення, 
прийнятого потерпілою. Ця форма шкідливої практики зазвичай застосовується до дівчат-підлітків і 
жінок, які перебувають у ситуації вираженої вразливості чи маргіналізації. Ці дівчата й жінки можуть 
зіткнутись із істотними перешкодами в реалізації їхніх прав вільно вирішувати питання щодо свого 
життя, включаючи право вступати у стосунки та вирішувати, чи варто, та коли і з ким, мати сім’ю.

примусовий контроль
coercive control 

стратегічний курс гнобительської поведінки, якій зазвичай притаманне 
часте (…) фізичне насильство та сексуальний примус у поєднанні із 
тактикою залякування, знецінювання, ізоляції жертв та контролю над 
ними.
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примусовий шлюб
forced marriage 

форма насильства проти жінок, що включає серйозні порушення 
основних прав, зокрема прав жінок та дівчат на фізичну недоторканність, 
фізичне та психічне здоров’я, сексуальне та репродуктивне здоров’я, 
освіту, особисте життя, свободу та самостійність. Чоловіки та хлопці, 
які стали жертвами примусового шлюбу, стикаються з багатьма 
подібними порушеннями своїх прав. Ані культура, ні звичаї, ні релігія, ні 
традиція, ні так звана «честь» не можуть виправдати подібні порушення. 
Визначальною характеристикою примусового шлюбу є відсутність 
згоди хоча б однієї зі сторін. Шлюб, у якому (принаймні) одна зі сторін 
не вільна покласти кінець шлюбу або залишити подружнього партнера, 
також є примусовим шлюбом.

Посилання 

Council of Europe (2018). Parliamentary Assembly, Forced marriage in Europe. Doc. 14574.

Примітки 
Примусові шлюби можуть бути засобом уникнення бідності, особливо внаслідок збройних конфліктів. 
Це можуть бути шлюби взаємовигідного обміну, відкупу, встановлення союзів, узгоджені між сім’ями 
з метою гарантування прав власності або для імміграційних цілей, примусу жертви зґвалтування 
вийти заміж за нападника, левірату – шлюбу з удовою брата, або «рабського шлюбу», метою якого є 
експлуатація.

принцип належної обачності
due diligence 

принцип міжнародного права, що зобов’язує державу з усією можливою 
ретельністю запобігати порушенням прав людини та розслідувати 
їх, забезпечувати захист жертв, карати винних осіб та виплачувати 
компенсації жертвам порушень прав людини.

Посилання 

Правова практика Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок розбудована через Загальні 
рекомендації, а також на основі поглядів та рекомендацій Комітету, розроблених за результатами 
розгляду скарг відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок.

Примітки 
Обов’язок держави полягає у запобіганні порушенням прав людини не лише з боку держави та 
її представників, але й з боку приватних осіб, зокрема звичайних громадян, що особливо важливо 
для жінок. У минулому держави схилялись до пасивної позиції у випадках порушення прав жінок 
приватними суб’єктами. Таким чином, принцип належної обачності надійно закріплений у договорах, 
конвенціях та міжнародному прецедентному праві за останні сорок років.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=24806&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=24806&lang=en
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принцип рівного ставлення
principle of equal treatment 

див. термін «рівне ставлення до жінок та чоловіків».

притулок
shelter 

див. термін «притулок для жінок». 

притулок для жінок
women’s shelter 

спеціалізована установа, що надає безпечне житло та підтримку 
потерпілим від насильства жінкам і їхнім дітям.

Посилання 

WAVE/Austrian Womenʼs Shelter Network (2014). The WAVE Report 2014: Specialized Women’s Support Ser-
vices and New Tools for Combating Gender-based Violence in Europe.  
Режим доступу: http://www.wave-network.org/content/wave-report-2014.

Примітки 
Жіночі притулки або прихистки, разом із національними «гарячими лініями» для жінок є однією з 
найважливіших спеціалізованих послуг з підтримки потерпілих від насильства жінок та їхніх дітей. 
Вони не тільки надають безпечне житло в екстрених випадках, де жінки та їхні діти можуть знайти 
притулок від насильства, але й довгострокову підтримку, щоб потерпілі могли  відновити вільне від 
насильства повноцінне життя. Кількість місць у притулках для жінок здебільшого визначається як 
кількість ліжко-місць, а в деяких країнах, де в притулках передбачено певну кількість або відсоток 
ліжок для жінок із дітьми, рахуються лише ліжка, призначені для жінок.

Пояснювальна доповідь до Конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти 
жінок та домашньому насильству (Стамбульська конвенція) містить рекомендації, згідно з якими 
держави повинні забезпечувати мінімум одне місце у притулку для жінок на кожні 10.000 населення 
(для розміщення жінки та її дітей).

приховане безробіття
hidden unemployment 

безробітні особи, які не відповідають вимогам національних систем 
реєстрації безробіття (вимоги, що можуть виключати зокрема жінок).

Посилання 

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

http://www.wave-network.org/content/wave-report-2014
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проактивні заходи
proactive measure 

заходи, спрямовані на просування або досягнення ґендерної рівності, 
котрі, на противагу моделі розгляду скарг, базуються на стратегічному 
баченні й вимагають від інституцій, таких як органи державної влади та 
роботодавців, діяти на випередження, а не просто реагувати на скарги.

Посилання 

European Commission (2009). Making Equality Effective: The Role of Proactive Measures. European Network 
of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки 
Такі заходи є проактивними, оскільки вони мають на меті змінити існуючі практики, ретельно вивчити 
майбутні практики з точки зору їх впливу на жінок або впровадити чітку політику щодо подальшого 
просування ґендерної рівності.

професійна сегрегація
job segregation 

див. термін «ґендерна сегрегація в професіях».

пряма дискримінація
direct discrimination 

дискримінація, що проявляється як менш сприятливе ставлення до 
особи за такими ознаками як стать, ґендер, вік, національність, расова 
чи етнічна приналежність, релігія та переконання, здоров’я, інвалідність, 
сексуальна орієнтація або ґендерна ідентичність в порівнянні з 
реальним або уявним ставленням до іншої особи у схожій ситуації.

Посилання 

European Commission (2010). EU Gender Equality Law: Update 2010. European Network of Legal Experts in 
the Field of Gender Equality.

Примітки 
Хоча це визначення говорить про те, що особу, до якої ставляться менш сприятливо, слід порівнювати 
з іншою особою, яка перебуває у подібній ситуації, європейська прецедентна практика (рішення Суду 
Європейського Союзу) вказує, що коли особа потрапляє у невигідне становище через те, що є жінкою 
чи чоловіком, це теж є дискримінацією і поняття порівняльної ситуації не потрібне. Менш сприятливе 
ставлення до жінок через вагітність або відпустку по догляду за дитиною – це пряма дискримінація 
жінок.
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пряме насильство проти жінок 

direct violence against women 

всі акти ґендерно зумовленого насильства, що можуть призвести 
або призводять до нанесення шкоди фізичного, сексуального чи 
психологічного характеру, або до страждань людини, включно із 
погрозами вчинення насильства, примусу чи навмисного позбавлення 
свободи як у публічному, так і в приватному житті.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2013). Gender Equality Index: Report. Luxembourg, Publications 
Office of the European Union.

психологічне насильство
psychological violence/psychological assault 

Загальне визначення:
будь-яка умисна поведінка, що призводить до серйозного погіршення 
психологічного стану іншої людини через примус чи погрози.
Статистичне визначення:
будь-який вчинок, що завдає людині психологічної шкоди. Психологічне 
насильство може набувати форми, наприклад, примусу, наклепу, 
словесних образ та переслідування.

Посилання 

Загальне визначення: Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence and its Explanatory Report. Council of Europe Treaty Series № 210.

Статистичне визначення: Based on European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017). Glossary of Defini-
tions of Rape, Femicide and Intimate.

Примітки
Суттєвою ознакою психологічного насильства є специфічна модель поведінки, що передбачає 
залежність жертви від кривдника і виникає з часом – всередині сім’ї або поза нею. Цей вид насильства 
не тільки впливає на психічне здоров’я людей та їх соціальну активність, але й позбавляє можливостей 
для майбутнього особистого, соціального та економічного розвитку.  Приклади психологічного 
насильства включають такі дії, як ізоляція від інших, словесна агресія, погрози, залякування, контроль, 
домагання чи переслідування, образи, приниження та наклеп.

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-report
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-report
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29049857
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29049857
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/dedupmrg29049857
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000903
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000903
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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ранній шлюб
early marriage 

шлюб осіб, чий рівень фізичного, емоційного, сексуального та 
психосоціального розвитку робить їх нездатними вільно і усвідомлено 
дати згоду на шлюб.

Посилання 

(1) CEDAW and CRC Committees (2014). Documents used by the committees’ members in the drafting of the 
Joint General Recommendation/General Comment № 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women and № 18 of the Committee on the Rights of the Child on Harmful Practices.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx;

(2) Sexual Rights Initiative (SRI) & Women for Women’s Human Rights (New Ways) (2013). Submission to 
OHCHR regarding preventing and eliminating child, early and forced marriage.

Примітки
У багатьох резолюціях та доповідях Організації Об’єднаних Націй терміни «ранній шлюб» та «дитячий 
шлюб» використовуються як рівнозначні, тобто такі, що не мають суттєвої різниці за своїм змістом. 
Інколи використовується формулювання «ранній шлюб, включаючи дитячий шлюб», маючи на увазі, 
що ранній шлюб охоплює дитячий шлюб, але також включає варіанти, що не кваліфікуються як 
дитячий шлюб, наприклад, шлюби, в яких одна із сторін або обидві не досягли 18 років, але досягли 
повноліття за національними законами.

регулювання роботи  
на неповний робочий день
regulation of part-time work 

запровадження правил, що регулюють кількість годин та застосування 
неповного робочого дня, спрямованих на запобігання будь-якій формі 
дискримінації працівників і працівниць, що працюють неповний 
робочий день, поліпшення такої роботи та сприяння розширенню 
можливостей вибору роботи на неповний робочий день за бажанням 
особи.

Посилання 

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

репродуктивна праця
reproductive labour 

див. термін «репродуктивна робота».

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx;
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx;
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/SRI_WWHR.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/SRI_WWHR.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/SRI_WWHR.doc
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репродуктивна робота
reproductive work 

усі завдання, пов’язані з підтримкою та обслуговуванням теперішньої 
та майбутньої робочої сили – осіб, які виконують або будуть 
виконувати продуктивну роботу. Репродуктивна робота включає, але 
не обмежується, народженням та вихованням дітей.

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 
Усе частіше використовується термін «соціальне відтворення», щоб підкреслити, що він охоплює 
більше, ніж просто діяльність, пов’язану з біологічним відтворенням. Те, що репродуктивна робота є 
суттєвою основою продуктивної праці, є головним аргументом, що підкреслює економічне значення 
репродуктивної праці. Більшу частину такої праці, що не оплачується і не враховується в національних 
рахунках, здійснюють в основному жінки.

репродуктивне здоров’я 
reproductive health 

стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не 
лише відсутність хвороби чи нездужання, у всіх аспектах, що стосуються 
репродуктивної системи, її функцій та відповідних процесів.

Посилання 

International Conference on Population and Development – ICPD (1994). Program of Action. UN Doc. A/
CONF.171/13 1994, Chap. 7. A.

Примітки 
Вважається, що люди можуть жити задовільним та безпечним сексуальним життям, і що вони мають 
здатність до відтворення і свободу вирішувати, як, коли і як часто користуватися цим правом. При 
цьому передбачається дотримання права жінок та чоловіків на отримання інформації;  на доступ 
до безпечних, ефективних, доступних та прийнятних методів планування сім’ї, включаючи методи 
регулювання народжуваності, що не суперечать закону, а також можливість доступу до відповідних 
медичних послуг, що дозволять жінкам мати безпечну вагітність та пологи і здатні забезпечити парам 
найкращі шанси мати здорову дитину. Репродуктивне здоров’я є одним з репродуктивних прав.
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репродуктивні права
reproductive rights 

права людини, вже визнані в національному і   міжнародному праві 
та закріплені в міжнародних документах з прав людини та інших  
документах щодо визнання базових прав усіх пар і осіб вільно та 
відповідально визначати кількість дітей, часовий проміжок між 
народженням та період народження своїх дітей, а також мати 
інформацію та засоби для прийняття таких рішень  і можливість 
отримати послуги у сфері сексуального та репродуктивного  здоров’я 
максимально високого рівня.

Посилання 

(1) International Conference on Population and Development – ICPD (1994). Program of Action, UN Doc. A/
CONF.171/13 1994, para. 7.3; 

(2) Fourth World Conference on Women (Beijing Conference) (1995) – Beijing Declaration and Platform for 
Action;

(3) CEDAW Committee (2014). Statement Of The Committee On The Elimination Of Discrimination Against 
Women On Sexual And Reproductive Health And Rights: Beyond 2014: ICPD Review.  
Режим доступу: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf.

Примітки 
Вони також містять право приймати рішення щодо репродуктивної функції без дискримінації, примусу 
чи насильства, як це виражено в документах з прав людини. Права людини охоплюють право усіх пар і 
осіб на контроль і вільне та відповідальне вирішення питань, що стосуються їх сексуальності, включно 
із сексуальним та репродуктивним здоров’ям, вільне від примусу, дискримінації та насильства. Рівні 
стосунки між жінками та чоловіками у питаннях сексуальних відносин та розмноження, включаючи 
повну повагу до тілесної недоторканності особи, вимагають взаємної поваги, згоди та спільної 
відповідальності за сексуальну поведінку та її наслідки.

рецидивізм 
recidivism 

тенденція повторного скоєння насильства інтимним партнером, який 
раніше притягався до відповідальності за такий злочин.

Посилання 

EIGE (2019). A Guide to Risk Assessment and Risk Management of Intimate Partner Violence against Women 
for Police.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/SRHR26Feb2014.pdf
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu

