ПАРЛАМЕНТИ БЕЗ СЕКСИЗМУ
ТА СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ

Парламенти без сексизму
та сексуальних домагань
Гендерне насильство впливає на жінок у всіх сферах життя. Політика, не є
винятком. Незважаючи на суттєвий вплив на потерпілих, на повагу до основних
прав, гідності людини та на належне функціонування демократії, сексизм та
домагання стають буденними в нашому житті й сприймаються, як ціна, яку жінки
платять за те, що вони займаються політикою. Щоб виправити це, важливо почати
говорити та підвищувати рівень обізнаності про сексизм та насильство над жінками
в політиці та сприяти зміні мислення людей. Не менш важливо посилювати політику,
законодавство та інші заходи для подолання сексизму та насильства щодо жінок
у політиці.
■

Сексизм та сексуальне насильство
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Акти сексизму, неналежного поводження та насильства по відношенню до жінок у
парламентах Європи
Джерело: Міжпарламентський союз/ПАРЄ Довідковий матеріал: Сексизм, домагання та
насильство по відношенню до жінок у парламентах Європи.
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Сексизм, сексуальні домагання
та насильство над жінками:
Серйозні перешкоди на політичному шляху жінок
Сексизм та насильство над жінками в
політиці впливають на основи демократії:
вони втручаються у право жінки на повну та
рівну участь у політичному житті та у право
висловлювати свої думки; обмежують їх
право голосувати та балотуватися на
державні посади; і врешті-решт підривають
репрезентативність та легітимність
обраних інституцій.
■

Сексизм та насильство по відношенню
до жінок у парламенті не дозволяють їм
займати керівні посади та здійснювати
права, надані їм їх мандатом. Рівноправна
участь жінок та їх доступ до керівних
політичних посад та до процесу прийняття
рішень на всіх рівнях є основоположними
для досягнення гендерної рівності
та забезпечення належним чином
функціонуючої демократії. Права жінок на
участь, як виборців, так і кандидатів, нарівні з чоловіками, захищаються Конвенцією
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Статті 7 та 8).
■

В середньому, 29% відсотків парламентаріїв держав-членів Ради Європи
- це жінки. Ця цифра далека від паритетної і тому задля досягнення сталого
планетарного розвитку у співвідношенні 50/50 вже до 2030 року, необхідно
забезпечити суттєвий та швидкий прогрес у вирішенні цього питання.

■

Дії ПАРЄ
►

Рекомендація 2152 (2019) та Резолюція 2274 (2019) «Парламенти без сексизму
та сексуальних домагань», які підвищують обізнаність з цього питання,
привертають увагу до зобов’язань щодо відстоювання прав жінок, включаючи
право на життя без насильства, та висувають конкретні рекомендації щодо
дій у вирішення тієї чи іншої ситуації.
► Сторінка 3

►

#NotInMyParliament - ініціатива президента ПАРЄ Ліліани Морі Паск’є,
спрямована на підвищення обізнаності щодо поширеності сексизму та
сексуальних домагань, їх впливу на жінок-парламентаріїв та заохочення
до дій, націлених на припинення сексизму в парламентах.

►

Рекомендація 2157 (2019) та Резолюція 2290 (2019) «Назустріч амбітній
програмі Ради Європи щодо гендерної рівності», яка закликає державичлени та національні парламенти відновити політичну прихильність до
гендерної рівності, прийняти настанови щодо несексистських висловлювань
у Раді Європи та вжити заходів для забезпечення рівного політичного
представництва жінок.

►

Модифікація Кодексу поведінки для членів Асамблеї, що запроваджує пряму
заборону сексизму, сексуальних домагань та сексуального насильства і
неправомірного поводження та зобов’язання враховувати правила Ради
Європи щодо захисту гідності.

►

Перегляд Керівних принципів щодо спостереження за виборами Асамблеєю
для забезпечення систематичного контролю над будь-якими проявами
насильства над жінками, сексизму та сексуальних домагань у цьому контексті.

►

Регулярне підвищення рівня обізнаності, інформування та навчання членів
Парламентської асамблеї з питань сексизму та насильства щодо жінок,
включаючи розповсюдження «інформаційних бюлетенів» для парламентаріїв
та секретарів національних делегацій.
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Рекомендації Національним Парламентам
Дії щодо створення безпечного робочого середовища, парламенту,
позбавленого сексизму та сексуальних домагань, вимагають насамперед сильної
відданості на найвищому політичному рівні та зміни мислення. Наступні дії
ґрунтуються на рекомендаціях спільного дослідження МПС/ПАРЄ та належній
практиці, визначеній на рівні національних парламентів. Вони включають, але
не обмежуються наступним:
■

►

Створення середовища нульової толерантності до сексистської поведінки,
психологічних та сексуальних домагань та ґендерного насильства
в парламенті, включаючи впровадження на парламентському рівні
стандартів Ради Європи, зокрема Стамбульської конвенції Ради Європи
щодо запобігання та протидії насильству над жінками та домашнього
насильства, Рекомендації CM/Rec (2019) 1 Комітету міністрів державамчленам щодо запобігання та протидії сексизму, резолюції Асамблеї 2274
(2019) про сприяння парламентам, вільним від сексизму та сексуальних
домагань, та інших відповідних регіональних чи міжнародних інструментів.

►

Проведення опитування щодо поширеності сексизму, домагань та насильства
по відношенню до жінок у парламенті та вжиття заходів для виправлення
ситуації.

►

Запровадження механізмів оскаржування та розслідування, які є
конфіденційними, справедливими та реагують на проблеми потерпілих.

►

Інформування та забезпечення доступу жертвам домагань та насильства
до служб допомоги та консультативних центрів, які є конфіденційними, і у
яких захист прав потерпілих стоїть на першому місці.

►

Боротьба з безкарністю винних осіб шляхом запровадження та застосування
дисциплінарних санкцій. У цьому контексті необхідно розглянути питання
перегляду правил надання імунітету, які дозволяють членам парламенту
уникнути відповідальності за сексуальні домагання та насильство над
жінками.

►

Розробка та управління навчальними програмами для всіх осіб, які працюють
у парламенті з питань, пов’язаних із повагою на робочому місці, сексизмом,
домаганнями та програмами і механізмами, що існують для вирішення цих
питань.

►

Ініціювання, підтримка та впровадження політики та законодавства для
забезпечення паритету в політичному та громадському житті.

►

Заохочення та стимулювання політичних партій до ширшого представництва
жінок у процесі прийняття рішень;
► Сторінка 5

►

Заохочення політичних партій встановлювати кодекси поведінки та вживати
заходів для оскарження гендерних стереотипів, патріархату, мізогінії та
культури, яка терпить та потурає вчинкам насильства та домагань жінок у
політичному житті.

►

Активне залучення чоловіків до всіх заходів щодо запобігання та боротьби
із сексизмом, домаганнями та насильством по відношенню до жінок.
Запровадження обов’язкового навчання кодексів поведінки та етики на
робочому місці.

►

Налагодження партнерських стосунків та співпраця зі ЗМІ задля пропаганди
несексистського представництва жінок та подолання шкідливих гендерних
стереотипів та сексизму.

►

Ініціювання, просування та заохочення освітніх програм з наймолодшого віку
для виховання культури поваги, толерантності, недискримінації та рівності.

Контрольний «чек-ліст» ваших досягнень
►

Чи чітко у вашому парламенті було заявлено, що домагання та ненависні
висловлювання до жінок-політиків і парламентаріїв неприйнятні? Чи діє в
ньому кодекс поведінки членів, який чітко засуджує сексуальні домагання
та сексистську мову ненависті?

►

Які механізми подання скарг існують для запобігання та накладання санкцій
у разі домагань та ненависних висловлювань щодо жінок-політиків та
жінок-парламентаріїв?

►

Чи збирає ваш парламент дані та чи проводить опитування для вимірювання
поширеності випадків домагань та ненависних висловлювань щодо жінокполітиків та жінок-парламентаріїв?

►

Чи організовує та чи сприяє ваш парламент проведенню громадських дебатів
з метою підвищення обізнаності щодо проблеми домагань та ненависних
висловлювань по відношенню до жінок-політиків та жінок-парламентаріїв та
її наслідків для особистого, політичного, громадського життя та демократії?

Справочные материалы
►

Рада Європи: Конвенція про запобігання насильству над жінками та
домашньому насильству (Стамбульська конвенція)

►

Рекомендація Rec (2003) 3 Комітету міністрів державам-членам щодо
рівноправної участі чоловіків та жінок у політичному та публічному процесі
прийняття рішень

►

Рекомендація CM/Rec (2019)1 Комітету міністрів державам-членам щодо
протидії та боротьбі з сексизмом

►

Резолюція Асамблеї 2274 (2019) та Рекомендація 2152 (2019) щодо сприяння
Парламентам без насильства та сексуальних домагань

Сторінка 6 ►Парламенти без сексизму та сексуальних домагань

►

Резолюція Асамблеї 2101 (2016) щодо систематичного збору даних про
випадки скоєння насильства над жінками

►

Резолюція Асамблеї 2111 (2016) щодо оцінки впливу заходів, націлених на
покращення політичного представництва жінок

►

Резолюція Асамблеї 2084 (2015) щодо поширення найкращих практик протидії
насильству над жінками

►

Правило Ради Європи № 1292 від 3 вересня 2010 року щодо захисту людської
гідності у Раді Європи

Практикум
1.

Вказівки міжпарламентського союзу щодо ліквідації сексизму, домагань та
насильства по відношенню до жінок у парламенті.

2.

Відео та сторінка дій Ради Європи щодо сприяння боротьбі з сексизмом,
основані на Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи щодо запобігання
та протидії сексизму.

3.

Довідник для парламентаріїв про Стамбульську конвенцію Ради Європи щодо
запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству

► Сторінка 7
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Рада Європи є провідною організацією із захисту прав
людини на континенті. Вона нараховує 47 держав-членів,
включно з усіма державами-членами Європейського
Союзу. Усі держави-члени Ради Європи приєдналися
до Європейської конвенції з прав людини – договору,
спрямованому на захист прав людини, демократії та
верховенства права. Європейський суд з прав людини
здійснює нагляд за виконанням Конвенції у державах-членах.

