ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ

На шляху до гендерної рівності

Сьогодні, коли наша держава робить впевнені кроки
вперед на шляху євроінтеграції, у Національній гвардії
України гостро постало питання рівності прав чоловіків
та жінок. Тож підтримуючи дії Уряду щодо політики гендерної рівності та виконуючи положення Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
№ 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року
в НГУ активно розпочався процес розширення прав
і, перш за все, кар’єрних можливостей представниць
прекрасної статі.

Г

ендерна рівність передбачає суспільство, в
якому і жінки, і чоловіки володіють рівними
можливостями, правами
та обов’язками в усіх сферах життя. Рівність між
жінками та чоловіками –
це коли представники
обох статей можуть на рівних мати доступ до освіти
й охорони здоров’я, управління і влади, мають рівні
можливості досягти фінансової незалежності,
працюючи на когось або
керуючи власним бізнесом, реалізації своїх особистісних та професійних
потреб та інтересів. Критичним аспектом у досягненні гендерної рівності є
наділення жінок повноваженнями і більш широкими можливостями в різних сферах розвитку сус-

8

пільства, а також залучення чоловіків до процесу
досягнення гендерної рівності.
Нині у Національній
гвардії служать та працюють 4061 жінка, що становить 9,6 % від загальної
чисельності особового
складу. З них 352 жінки −
офіцери, 2246 осіб − військовослужбовці за кон
трактом старшинського,
сержантського та рядового складу, 1463 особи − цивільні службовці. Відсоткове співвідношення
кількості військовослужбовців-жінок до кількості
військовослужбовців-чоловіків, які проходять військову службу за контрактом, становить 8,8 %.
На сьогодні вже проведено часткове вивчення
ситуації та розпочато про-
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цедуру оцінки рівності
прав та можливостей жінок та чоловіків, яка дасть
уявлення про гендерну
чутливість у НГУ та буде
основою для розроблення
Плану дій щодо гендерних
проблем та перспектив і
створення Програми гендерної інтеграції, яка передбачатиме впровадження принципу рівності прав
та можливостей жінок і
чоловіків, що проходять
військову службу за
контрактом та працюють
на цивільних посадах у лавах Національної гвардії
України.
Нині у складі управління кадрової роботи Головного управління НГУ вже
створено службу з гендерної інтеграції, планується
введення посад з гендерної інтеграції в оперативно-територіальних об’єд
наннях НГУ. Передбачається зняття всіх обмежень щодо проходження
військової служби жінками на всіх штатних посадах рядового, сержантського і старшинського
складу. Планується впровадження в навчальний
процес Національної академії НГУ навчальної дисципліни «Гендерна перспектива», а також включення гендерної тематики
в розробку науково-дослідних робіт, у магістерські
та докторські дослідження з метою підтримання
мотивації у курсантів та
викладацького складу Національної академії НГУ
щодо вивчення гендерної
інтеграції в секторі безпеки, включення гендерної
перспективи в програми
курсів підвищення кваліфікації та центрів підготовки особового складу.
Підготували майор
Надія КЛІМОВА
та старший лейтенант
Олександр МАЛЬЦЕВ

КОМЕНТАР
ФАХІВЦЯ
Радниця з питань
реформування
психологічної
служби та гендер
ної політики відділу
радників апарату
командувача НГУ
Вікторія АРНАУТОВА:
Сучасні цивілізовані країни та інституції віддані
ідеям забезпечення рівних прав та можли
востей чоловіків і жінок, справедливого та
неупередженого ставлення до людини незалежно від її статі,
створення гідних і рівних умов як на робочому місці, так і в суспільстві в цілому.
Право кожного чоловіка чи жінки служити у війську, захищати
рідну державу − не просто право. Це питання
використання людського ресурсу країни,
залучення всіх представників суспільства
без виключення до процвітання держави і
право кожного та кожної на реалізацію особистісного потенціалу.
Щоб залишатися
сильною та eфектив
ною інституцією, Національна гвардія Ук
раїни має втілювати у
життя принципи гендерної рівності. Сьогодні ми повинні створити умови для оптимальної служби та роботи жінок у Нацгвардії, і побачимо, як зміняться умови служби
та роботи для чоловіків також. Гендерна
рівність в НГУ стане
несподіваним двигуном
реформ!

