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Час кризи має стимулювати зусилля щодо гендерної рівності 
 

Гендерний вплив війни, клімату і соціальних криз вимагає значного та стрімкого 
збільшення кількості жінок у політиці, - спікери конференції 

 
Лідери всіх країн Європейського Союзу та інших країн, що беруть участь у конференції Європейського 
комітету регіонів з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, об’єдналися, аби закликати осіб, які 
приймають рішення, прискорити зусилля для досягнення гендерної рівності.  
 
Конференція, що відбулася 14 березня 2023 року, мала назву «Від локального до глобального: сприяння 
лідерству жінок у світі, що змінюється». Доповідачі наголосили, що найбільші виклики сучасності – включаючи 
війну, кліматичну кризу, бідність, недоступне житло, нерівність в оплаті праці та доступі до охорони здоров’я – 
мають дуже великий гендерний вимір, і що разом з тим продовжує існувати тривожна тенденція недостатнього 
представництва жінок у регіональній, місцевій та національній політиці.  
 
У своїй вступній промові Президент Європейського комітету регіонів Васко Альвес Кордейро наголосив: 
«Гендерна рівність - це фундаментальна умова для досягнення більш справедливої та міцнішої Європи. 
Реальність неприємна: гендерний паритет не просто не просувається бажаними темпами, а ще й 
підривається з боку сил, які хочуть обмежити права жінок. Нам потрібен комплексний підхід, який би рішуче 
протистояв будь-якій формі дискримінації, засуджував усі форми насильства щодо жінок, а також вирішував 
проблеми, з якими жінки щодня стикаються. Європейський комітет регіонів прагне робити у цьому напрямі 
більше і краще, починаючи з власного прикладу як політичного об'єднання, а також із включення гендерної 
рівності в усі лінії поведінки». 
 
Ютта Урпілайнен, Єврокомісар з питань міжнародного партнерства, підкреслила: «Залучення більшої кількості 
жінок до процесу прийняття рішень підвищує довіру до демократичних інституцій, сприяє більш інклюзивному 
управлінню, надає жінкам можливість покращувати їхні громади. ЄС твердо відданий цій меті завдяки нашому 
Плану дій щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у зовнішніх відносинах, який 
ставить гендерну рівність у пріоритети усіх зовнішніх дій ЄС». 
 
Евелін Регнер, Віце-президент Європейського парламенту, констатувала: «Жінки сильні, проте у нашому 
суспільстві їм досі набагато складніше досягати своїх мрій. Наприклад, ми вже багато років наполегливо 
боремося за рівне представництво. Ми звідусіль відчуваємо сильний опір, як, приміром, під час переговорів 
щодо так званої Директиви про жінок у складі правлінь. Знадобилося 10 років, аби її нарешті було підписано, 
проте ситуація все ще далека від 50:50 – як на підприємствах, так і в політичному керівництві. Тому мені 
приємно бачити, що конференції, присвячені розвитку жіночого лідерства, відбуваються всюди по регіонах і 
містах. Суспільства змінюються, і ми маємо переконатися в тому, щоб ці зміни усюди були на краще. На 
місцевому та глобальному рівнях, у приватних та державних підприємствах, у політичній сфері тощо. Разом 
ми зможемо зробити Європу більш рівноправною: більш рівноправна Європа – це краща Європа для кожного». 
 
Таня Христова, мер міста Габрово, Голова комісії Європейського комітету регіонів з питань соціальної політики, 
освіти, зайнятості, досліджень і культури, відзначила: «Робота над покращенням добробуту жінок і, зрештою, 
досягнення гендерної рівності повинно бути пріоритетом для усіх, включаючи нас, місцевих лідерів. Адже саме 
місцевий та регіональний рівень часто є першим контактним пунктом, постачальником послуг першої 
необхідності та гарантом охорони прав. Тому щоденні зусилля всіх місцевих і регіональних органів влади 
мають бути спрямовані на сприяння гендерній рівності та викорінення гендерного насильства. Ми маємо 
сприяти гендерній рівності й участі жінок у прийнятті політичних рішень і формуванні політики, в тому числі 
на місцевому рівні. Саме цей рівень є тим підґрунтям, з якого жінки, так само як і чоловіки, найчастіше 
починають свою політичну кар’єру». 
 
Інші доповідачі, серед яких місцеві та регіональні політичні лідери з міст і регіонів ЄС, України та Балкан, 
представники громадянського суспільства в Єгипті тощо, закликали правління усіх рівнів – європейського, 
національного, регіонального і місцевого – до прискорення зусиль з усунення ґендерних розривів у політиці. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739392
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Жінки-лідери представили свій досвід політичного реагування на безпекову, соціальну, економічну, екологічну 
кризи, кризу в охороні здоров'я у їхніх регіонах і містах, а також розповіли про труднощі переконання зібрань, на 
яких домінують чоловіки, щодо визнання особливого впливу на жінок.  
 
Серед учасників були і члени Програми обраних молодих політиків (YEPs), створеної Комітетом регіонів у рамках 
її курсу щодо створення політичної платформи для молодих політиків. Програма є ґендерно збалансованою. 
 
Конференція відбулася напередодні пленарного засідання Європейського комітету регіонів. У секції пленарного 
засідання, присвяченій актуальним питанням, які особливо хвилюють регіони та міста ЄС, регіон Валенсія 
розпочне дебати про боротьбу з гендерним насильством. Джоан Калабуїг Рулл (ES/PES), Регіональний секретар 
з питань Європейського Союзу та зовнішніх відносин уряду Валенсії очікувано підкреслив наступне: «Головна 
проблема нашого суспільства - це чоловічий шовіністичний тероризм. Європейські регіональні та місцеві 
органи влади повинні відіграти ключову роль. Це завдання, яке ми маємо виконувати спільно, забезпечуючи 
комплексне реагування необхідними людськими та матеріальними ресурсами. Ультраконсервативні 
організації, включно з європейськими, є націленими на права жінок. Це боротьба, в якій ми не вправі зробити 
ані кроку назад. Кожен куточок Європи має бути безпечним місцем для жінок». 
 
Додатково: 
 
Європейський комітет регіонів щороку відзначає Міжнародний жіночий день конференцією, яка є частиною 
ширшої стратегії зі сприяння гендерному балансу в місцевій і регіональній політиці та прийнятті рішень, 
підвищення обізнаності та сприяння обміну передовим досвідом. 
 
Як політичне об'єднання місцевих і регіональних політиків ЄС, Європейський комітет регіонів виконує 
консультативну роль у законодавчому процесі ЄС. Його рекомендації щодо дій, які можливо вжити для 
досягнення гендерного балансу в політичному представництві та участі як одного з питань рівності і демократії, 
можна знайти у висновку «Союз рівності: стратегія гендерної рівності на 2020-2025 роки».  
Більше додаткової інформації можна знайти в наступних публікаціях:  

  
⋅ Новий План дій ЄС щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у зовнішніх 

відносинах на 2020–2025 роки (GAP III)  
⋅ Думка Кометіту Регіонів, Союз рівності: Стратегія гендерної рівності 2020-2025 
⋅ Стратегія гендерного балансу в участі членів у роботі Комітету регіонів 
⋅ Ініціатива Комітету регіонів «За збільшення кількості жінок у політиці»  
⋅ Пропозиція директиви щодо боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством 
⋅ Боротьба з насильством щодо жінок і домашнім насильством – брифінг  
⋅ Дослідження - Законодавчі рамки для жертв гендерного насильства (включаючи дітей) у 27 державах-членах 
⋅ Відео Жінки в політиці  
⋅ Вступна промова Президента Європейського комітету регіонів Васко Альвес Кордейро до 

Міжнародного жіночого дня  
⋅ Відео: Регіони та міста вживають заходів, аби зробити гендерну рівність реальністю: 

Мультидисциплінарна допомога жертвам гендерно обумовленого насильства, Валенсія, Іспанія 
Центр інновацій для технологічної компанії, яка дозволяє жінкам знайти баланс між роботою та 
особистим життям, Клуж-Напока, Румунія 
Політика щодо пологів і догляду за дітьми, Умбрія, Італія 
Подолання менструальної бідності, Каталонія, Іспанія 
Консультації для чоловіків з питань гендерної рівності, Леррах, Німеччина 

 
Дивіться події на каналі Комітету регіонів  
Веб-трансляція пленарного засідання: на веб-сайті Комітету регіонів. 
 
Контакти: 
 
Моніка Тібері 
Речниця Президента 
Тел: +32 479 51 74 43 
monica.tiberi@cor.europa.eu 
 
Віолетта Воєводська 
Тел. +32 (0)2 282 2289 
Мобільний телефон: +32 (0)473 843 986 
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu 
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Європейський комітет регіонів 
 
Європейський комітет регіонів – це об'єднання регіональних і місцевих представників усіх 27 держав-членів ЄС. Був створений у 1994 
році після підписання Маастрихтської угоди. Місія Комітету полягає в залученні регіональних та місцевих органів влади до процесу 
прийняття рішень ЄС та інформуванні їх про політику ЄС. Європейський Парламент, Рада та Європейська Комісія консультуються з 
Комітетом у діях, що стосуються регіонів і міст. Щоб бути членом Європейського комітету регіонів, усі його 329 членів і 329 заступників 
повинні або мати виборчий мандат, або бути політично підзвітними обраній асамблеї у своїх регіонах і містах. Натисніть тут, щоб 
дізнатися більше про Вашу національну делегацію. 

Ваші персональні дані обробляються відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту та Ради від 23 
жовтня 2018 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами, органами, офісами та агентствами 
Союзу, а також про вільний рух таких даних і скасування Регламенту (ЄС) № 45/2001 і Рішення № 1247/2002/ЄС. За запитом Ви 
можете отримати деталі щодо своїх персональних даних, виправити будь-які неточні чи неповні дані або попросити видалення Ваших 
даних із нашого списку розсилки. 
 
Якщо у Вас виникли запитання щодо обробки Ваших персональних даних, будь ласка, надсилайте їх на PresseCdr@cor.europa.eu. 
Також Ви можете надіслати електронний лист уповноваженому з питань захисту даних data.protection@cor.europa.eu. У контексті 
обробки Ваших персональних даних, Ви маєте право у будь-який час звернутися до Європейського інспектора із захисту даних 
https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en. 
Для отримання додаткової інформації про нашу політику конфіденційності, будь ласка, відвідайте наступну сторінку: 
https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx. 
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