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ЗМІСТ

Шановні читачки та читачі,

2020 рік вкотре показав нам у наскільки тривкій, нестабільний та дисфункціональній 
системі ми живемо. По всій Європі люди усіх гендерних і сексуальних іденичностей 
по-різному зазнали впливу пандемії, так само як і молодь, яка і без цього жила в умовах 
прекарності. Збільшилась кількість гендерно-зумовленого насильства, а доступ до 
мистецтва через музеї, театри й кінотеатри зменшився. Звузився простір для молоді, в 
якому вона може виражати свої позиції через демонстрації та участь у громадянському 
житті, що і без цього був доволі обмеженим, особливо в Східній Європи. 

Цим проєктом ми хочемо відповісти на дані виклики суспільства. На жаль, ми не мали 
змоги зустрітися наживо та реалізувати заплановані міжнародні активності (МА). 
Натомість, ми зробили онлайн-курс (ОК), що залишиться на навчальній платформі 
«Зелена академія» для наступних поколінь. Ми вперше використовували цю платфор-
му та були здивовані тим рівнем інтерактивності, що вона пропонує – це допомогло 
нам зробити подію трошки ближчою до формату міжнародної активності. Навчання 
супроводжувалось низкою вебінарів, що стосувалися як тем Європейського Союзу 
та гендерних політик Ради Європи, так і конкретних досвідів жінок і ЛГБТ+-людей 
в політичних процесах і публічних акціях. Все це ви можете знайти на Youtube каналі 
CDN. 

Велику роль у всьому проєкті відіграли локальні дії, що супроводжували ОК – саме 
тому ми присвятили їм всю першу секцію. Ми маємо надію, що вони послугують кон-
кретними прикладами для натхнення майбутніх поколінь учнів й учениць «Зеленої 
академії», даючи їм сили провадити зміни в своїх країнах і на європейському рівні. 
Крім того, щоб забезпечити продовження дискусій про стать, сексуальність, інклюзію 
та мистецтво, ми публікуємо кілька статей від редакційної команди, пов’язаних із цими 
темами.

Проєкт ґрунтується на попередній роботі CDN та Європейського Зеленого фонду, що 
стосувалась питань гендеру, мистецтва й інклюзії.

Ми сподіваємось, що вам сподобається ця публікація й ви зможете використати її, щоб 
дізнатись про гендер і мистецтво зі східноєвропейської перспективи, а також відчути 
наснагу для боротьби за краще майбутнє для всіх!

Редакційна команда,
Катерина, Сельма, Майя, Єлена та Маша
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ЛГБТІ Альянс Азербайджану «Нафас» (Nafas 
LGBTI Azerbaijan Alliance):

За останні пару років квір і феміністична 
тематика стали частиною деяких мистець-
ких проєктів і заходів в Азербайджані. Та, 

на жаль, переважно це візити західних митців, 
які презентують свої виставки. Через необ-
хідність надати таку можливість й місцевим 
художницям і фотографам народився «Квір 
Арт Фестиваль» (Queer Art Festival). Прак-
тики останніх років у сфері феміністичного та 
квір-активізму стали занадто передбачуваними, 
тож активізм соціальної справедливості необ-
хідно було вивести на новий шлях розвитку 
через взаємодію з мистецтвом. «Квір АФ» і 
можливість вільно висловлюватись, надана міс-
цевим художни_цям, повинні були відкрити 
нові перспективи для місцевої громади.

«Квір Арт Фестиваль» – це онлайн-платформа, 
на якій місцеві артивісти й артивістки можуть 
співпрацювати та демонструвати свою роботу 
задля вирішення гендерних питань та збіль-
шення представленості як жінок, так і ЛГБТ+ 
спільноти в приватному й політичному про-
сторах Азербайджану. «Квір Арт Фестиваль» 
спрямований на аналіз концепції артивізму як 
інструменту змін та на вивчення мистецтва як 
методу розширення безпечного простору задля 
забезпечення видимості фемініст_ок і ЛГБТ+ 
людей в країні.

Необхідним є вивчення та розгляд в локальних 
мистецьких спільнотах недостатньо висвітле-
них тем, таких як: гендерні ролі, патріархат, сек-
сизм, жіноча емансипація, права ЛГБТ+ спіль-
ноти, квір-теорія (є лише кілька прикладів). 
Тож для цього «Квір АФ» створив платформу, 
що буде слугувати ЛГБТ+ і квір-артивістам й 

артивістам. 

Аби організувати онлайн-виставку «Квір Арт 
Фестиваль» платформа зібрала 8 різних худож-
ників і художниць, які працюють через різний 

інструментарій, і попросила їх створити ко-
лективну онлайн-виставку. Основною темою 
виставки стала тема «Квір х Азербайджан: 
моє тіло, моя ідентичність, моя спадщина, моє 
середовище» («Queer x Azerbaijan: My Body, 
My Identity, My Heritage, My Environment»).

Художни_ці вибудували загальний наратив і 
були включені до роботи над візуальним і тек-
стовим контентом одне одних, аби були висвіт-
лені різні теми. У кожній підкатегорії ми_сткині 
досліджували та візуалізовували запропоновані 
теми з суто феміністських і ЛГБТ+ позицій. 
Більшість робіт торкались питань, пов'язаних 
з локальними викликами, що постають перед 
квір і феміністичною спільнотами. До веб-сай-
ту був великий інтерес і деякі роботи отримали 
близько 300 переглядів!

Щоб подивитися всі роботи, перейдіть на: 
queerartfest.org

Азербайджан, Онлайн
«Квір АФ» (Queer AF)

Вірменія, села поблизу регіону 
конфлікту
Насамперед Мир: 
Марш для жінок*

Молодіжна мережа “Фронтлайн” (Frontline 
Youth Network):

Марш був розроблений як інформацій-
но-просвітницька адвокаційна інтер-
венція, спрямована на розширення 

прав і можливостей жінок, а також вирішення 
питань психічного здоров’я, викликаних вій-
ною й кризою.  

Команда FYN відвідала 16 сел регіону Тавуш і 
поспілкувалася з місцевими жінками та молод-
дю. Марш тривав 5 днів у період з 4 по 8 січ-
ня 2021 року. У 16 селах до нього вдалось за-

лучити приблизно 90 жінок (день 1/5: Неркін 
Кармір Агбюр, Тавуш (Товуз), Айгепар; день 
2/5: Мовзес, Норашен, Хоратан, Верін Кармір 
Агб'ур; день 3/5: Арцваберд, Чинарі, Айгедзор; 
день 4/5: Навур, Ітакар, Чичин; день 5/5: Тсах-
каван, Варагаван, Паравакар).

У результаті, було зібрано 16 невеликих історій, 
заснованих на живих розповідях, що доступні 
на наших платформах у соціальних мережах та в 
Інтернеті: www.frontlineyouth.net

Проєкт став дійсно надихаючим не тільки для 
згаданих учасниць, але і для команди FYN. 
Оскільки ми знаходимося в місті Берд, біль-
шість дій нашої громади обмежені географічно, 
але ми прагнемо охопити сусідні села, щоб за-
лучити більше людей і поширити нашу мирну 
агенду. Отже, цей Марш став першим кроком 
мобілізаційних дій, пріоритезованих нашою 
командою.
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Україна, Бердянськ
Код: Гендер

ГО “Час Є!”, рух “Культурні урбаністи”:

В Україні неоднозначне ставлення до ген-
дерної проблематики. Наша держава є 
світською, її конституція гарантує рівні 

права для всіх громадян і громадянок, неза-
лежно від статі, етнічної приналежності чи 
релігійних переконань. Але насправді багато 
жінок і ЛГБТ+ людей все ще потерпають від 
гендерно-зумовленого насильства, економічної 
дискримінації, дисбалансу політичного пред-
ставництва і, звичайно, багатьох стереотипів і 
міфів. Протягом останнього десятиліття спо-
стерігалися деякі поліпшення в цій сфері, про-
те все ще залишається багато роботи, яку треба 
виконати як на законодавчому, так і на культур-

ному рівнях. Разом з тим конкретні політичні 
сили та певна частина суспільства розглядають 
гендерну рівність або як щось нав'язане ззов-
ні, або відкидають її як непріоритетне питан-
ня. З іншого боку проблемою є нерівномірне 
поширення в країні прогресивних ідей, таких 
як гендерна рівність або права ЛГБТ+: у неве-
ликих містах, на відміну від обласних центрів, 

політики та активістки опікуються гендерними 
питаннями менше, ніж іншими локальними 
проблемами. Але це не робить їх менш важли-
вими. Навпаки, гендерні стереотипи та дис-
кримінація на цьому підгрунті, можуть мати 
більше впливу на мешканців невеликих міст. 
Саме тому члени громадського руху «Час Є!» 
у місті Бердянськ вирішили реалізувати проєкт 
під назвою «Код: Гендер». Проєкт був спря-
мований на місцеву молодь і складався з трьох 
частин: розпис муралу, навчальні та мистецькі 
воркшопи, виставка робіт учасників.

Під час першої частини проєкту професійна 
художниця за допомогою волонтерок та волон-
терів намалювала мурал (50м2) на стіні всере-
дині місцевого Палацу культури. Палац - це 
муніципальна будівля в центрі міста для різних 
видів відпочинку і хобі, яку активно відвідують 
молодь і діти міста. Тема муралу — гендерні 
стереотипи щодо професій, які в Україні заз-
вичай сприймаються як чоловічі чи жіночі. 

Як-от, віолончеліст, флористка, програміст або 
флейтистка, що є актуальними для молоді, яка 
відвідує різні навчальні гуртки в Палаці Культу-
ри. Варто відзначити, що адміністрація закладу 
дуже підтримала ініціативу. Його представники 
навіть придбали фарбу та матеріали для розпи-
су муралу.

Другою частиною проєкту були навчальні та 
мистецькі воркшопи під керівництвом досвід-
ченої тренерки з гендерних питань. Протягом 
занять учасники дізналися про різницю між 
біологічною статтю, гендером і сексуальністю, а 
також обговорили поширені в їхньому середо-
вищі гендерні стереотипи та їх вплив на життя 
кожної та кожного. Після воркшопу всі учасни_
ці мали можливість висловити своє сприйнят-
тя гендерних стереотипів шляхом створення 
арт-об'єктів за допомогою матеріалів, поперед-
ньо отриманих поштою. Цими арт-об'єктами 
стали колажі з букв, що складали слова «ген-
дер» і «стереотип» (українською мовою) із 
закодованим повідомленням, яке тлумачилось 
на окремому аркуші паперу.

Учасни_цями воркшопів стала місцева мо-
лодь (переважно зі старших класів і коледжів/
університетів). Ми не робили ніякого спеціаль-
ного відбору (окрім вікового), тому що хотіли 
працювати в основному з людьми, які були не-
достатньо або зовсім незнайомі з цією темою. 
У співпраці з проєктом «Група самодопомоги 
для підлітків» один з воркшопів було прове-
дено для молоді, яка опинилась у складними 
життєвих обставинах (переважно це були ви-
пускни_ці інтернатів). Інша група складалася з 
учениць й учнів школи в селі під Бердянськом. 
Для нашої ГО це був перший досвід прове-
дення подібних заходів у селах, і ми вважаємо 
його дуже продуктивним. У зв'язку із загально-

національним карантином, 2 з 4 наших ворк-
шопів було проведено онлайн. Під час них ми 
забезпечили учасни_ць чаєм, кавою та печивом 
для загальних кава-брейків під час зустрічей у 
Zoom, щоб створити більш сприятливу групову 
атмосферу.

Наприкінці, протягом третьої частини проєкту 
колажі учасни_ць були презентовані на вистав-
ці. Карантинні обмеження змусили нас бути 
більш креативними — аби зробити виставку 
доступною і безпечною для відвідування під час 
COVID-19, роботи було експоновано у вікнах 
(великих скляних стінах) Палацу культури. Та-
ким чином, кожен і кожна могли побачити ко-
лажі з вулиці 24/7 протягом місяця, а арт-об'єк-
ти були захищені від несприятливих погодних 
умов. На офіційне відкриття муралу та вистав-
ки були запрошені місцеві та регіональні ЗМІ. 
Згодом вони поділилися інформацією про мету 
проєкту зі своєю аудиторією. Всі арт-об'єкти 
учасни_ць було збережено і наша команда зби-
рається використовувати їх для подібних виста-
вок у майбутньому.

Протягом двох місяців після офіційного завер-
шення проєкту «Код: Гендер» було організова-
но кілька екскурсій до муралу для школяр_ок 
та студент_ок. Вони мали на меті висвітлити 
проблему гендерних стереотипів для більш ши-
рокої аудиторії та зробити її більш помітною 
нашій місцевій громаді.
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Колажi проекту 
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Латвія, Рига
Піднімаючись над 
ненавистю — бути квір 
у Латвії

Молодіжна організація “Протести”:

Латвійська молода зелена організація 
«Протести» сприяла трансформацій-
ному мистецькому досвіду квір-спіль-

ноти Латвії. Занедбаний промисловий простір 
було перетворено на витвір мистецтва. Було 
зафільмовано процес роботи із квірфобних 
графіті на стінах, що дозволяли учасни_цям до-
давати до них травмуючі квірфобні висловлю-
вання, які вони чули на свою адресу. Наприкінці 
учасни_ці перекрили негативні написи пози-
тивними витворами мистецтва, стверджуючи 
ними цінності, що підтримуються квір-спіль-
нотою Латвії. Арт-процес було записано й пере-
творено у відео, що демонструє трансформацію 
від зневаги та знущань до надії, визнання та гор-

дості; від вандалізму до творення; від травми до 
загоєння; від негативних речей, які люди гово-
рять про них, до того, ким вони є насправді. В 
акції взяли участь як відомі ЛГБТ+ люди Латвії 
— впливові особи, активіст_ки, так і всі про-ак-
тивні член_кині спільноти.

Після виникнення ідеї нашого проєкту, Кон-
ституційний суд Латвії виніс рішення й поста-
новив, що Конституція дійсно захищає всі сім'ї 
в Латвії, не дивлячись на попередню спробу 
виключити з переліку одностатевих партнер_
ок/батьків. Згодом Національний Альянс за-
пропонував внести зміни до Конституції, щоб 
вилучити одностатеві сім'ї і трансгендерних лю-
дей з-під захисту. Ці події та бурхлива публіч-
на дискусія стимулювали створення проєкту 
— ми коротко посилаємося на ці події у відео, 
і остаточна форма арт-об’єкту була стверджен-
ням наших цінностей. Вона ілюструє безпере-
рвний потік мови ненависті, спрямований на 
ЛГБТ+ людей, а також на союзни_ць, які не-
впинно працюють задля кращого майбутнього, 
незважаючи ні на що. 

Білорусь, Онлайн
Жіноче обличчя 
протестів у Білорусі

Метою цієї локальної дії було задоку-
ментувати HERstory (“ЇЇ історію”) і 
зробити різні форми участі жінок у 

протестах в Білорусі видимими через розроб-
ку веб-сайту з їхніми історіями та анімовани-
ми ілюстраціями. Ми створювали публікації 
на основі особистих історій, показаних через 
поєднання інтерв'ю та потужних анімацій, що 
апелювали до емоцій аудиторії.

Проєкт є краплею в морі тисяч історій жінок з 
серпня по грудень 2020 року. Двадцять історій 
показують жіночий досвід життя у поствибор-
чій Білорусі з різних сторін — багатогранно, 
щиро та зворушливо. 

Жіночі марші стали переломним моментом в 
історії Білорусі після виборів. Окрім активної 
участі в мітингах, жінки були залучені до волон-
терських служб, підтримували своїх близьких, 
прагнули робити більше та боролися зі своїми 
страхами і тривогами. Незважаючи на те, що 
історії включають описовість деяких подій, 
значний акцент був зроблений на емоційному 
досвіді головних героїнь проєкту.

У цих історіях кожна людина з Білорусі впізнає 
себе або своїх близьких, чиє життя змінилося 
назавжди після серпня 2020 року. 

Ці історії написані російською та білоруською 
мовами, але проілюстровані переконливими 
анімованими зображеннями. Більшість з них 
говорять без слів. Отже, не вагайтеся і відкри-
вайте odnaiznas.com поглянути на ілюстрації, 
навіть якщо ви не читаєте російською чи біло-
руською мовами.

REC
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Боснія і Герцеговина, Тузла
Історії квір життя

“Відкритий центр Тузли” :

Проєкт “Історії квір життя” було ство-
рено в якості відповіді на невидимість 
ідентичності ЛГБТ+ у Боснії і Герце-

говині. Протягом усього нашого життя попу-
лярна культура дає всім нам деструктивний 
та недостовірний наратив про лесбійок, геїв, 
бісексуальних, трансгендерних й інтерсекс-лю-
дей, що супроводжується елементами гомо/бі/
трансфобними. 

Гетеропатріархат ультимативно дегуманізує та 
патологізує все, що не вписується в поняття 
цисгендерності та гетеросексуальності, ство-
рюючи простір для дискримінації та всіх форм 
насильства по відношенню до ЛГБТІ+ людей. 
Ми вважаємо, що все починається зі сприй-
няття — публічний наратив ніколи навіть не 
намагався висвітлювати справжнє  життя ЛГ-

БТІ+ людей. Відсутність рольових моделей як 
таких негативно впливає на психічне здоров'я 
людей ЛГБТ+ спільноти, так само як і особиста 
боротьба за розуміння та прийняття власної 
ідентичності або боротьба з життям у гомо/бі/
трансфобному суспільстві.

"Розмовляючи з вами через кольори веселки" 
("Pričam ti u duginim bojama")  - це перша подіб-
ного штибу книга в Боснії і Герцеговині, спря-
мована на вирішення даної проблеми. Вона 
являє собою збірку особистих історій людей, 
які говорять про різні моменти у своєму житті 
– про надії, історії кохання, страхи, камінг-аут, 

досвід із сім'єю, друзями і колегами. 

Маємо зізнатися, що читаючи і редагуючи 
історії під час процесу укладання збірки, ми 
час від часу починали плакати від того, наскіль-
ки сміливо квір-люди демонструють усю свою 
вразливість й емоційну оголеність. Коли ми чи-
тали історії, їх герої_ні ніби були з нами в одній 
кімнаті та розповідали про свій досвід, трудно-
щі, надії і силу. Ми відчували їхні посмішки та 
сльози, страхи та любові так, ніби все це поруч 
із нами. І саме тому ми так вдячні всім людям, 
які зробили власний внесок у цю збірку. Тому 
що ми розуміємо, що всі сльози та сміх, викли-
кані цими історіями, пробуджують щось все-
редині нас, і це те, про що ми навіть написали 
у вступі — що частина нашого серця обійняла 
частину іншого серця, і вони, нарешті, сказали 
одна одній: я знайшла тебе, я бачу тебе.

Процес збирання історій від ЛГБТІ+ осіб 
був водночас важким і корисним. Ми з'ясува-
ли, що не так вже й легко замислюватися над 
власним досвідом, тому що він часто містить 
багато невідрефлексованого болю, викликано-
го всім неприйняттям, соромом і насильством, 
що сталися лише тому, що ми відрізняємось 
від домінуючої норми. І саме тому ми відчуває-
мо вдячність до всіх людей, які були достатньо 
сміливими, щоб поділитися з нами такою ура-
зливою частиною свого життя. Незважаючи на 
всі труднощі, нам вдалося зібрати близько п'ят-
десяти історій.

20 лютого 2021 року відбулася промоція кни-
ги, в рамках якої ми презентували сам проєкт, 
мету книги та прочитали трохи історій з неї. 
Кілька людей читали свої власні історії і навіть 
фізична відстань не могла утримати нас від по-
чуття близькості у тому просторі, в якому ми 
ділилися власною автентичністю. Іншими сло-
вами, атмосфера була теплою, люди відчували 
радість з приводу книги і багато хто поділяли 
відчуття необхідності передати книгу людям, 
які, можливо, захочуть або мають її прочита-
ти. Після презентації ми розповсюдили книгу 
серед наших донорів, громадських організацій, 
зацікавлених осіб та місцевих установ, які вия-
вили інтерес до співпраці з Tuzla Open Center.

Цей проєкт був покликаний посилити голоси 
ЛГБТ+ людей в Латвії та продемонструвати їх 
боротьбу і розчарування від життя в нерідко не-
толерантному суспільстві. А також забезпечити 
більш позитивний погляд на майбутнє і заохо-
тити людей не втрачати надію в себе і свою си-
туацію. Це відео було зроблено, аби показати, 
що, не дивлячись на велику кількість людей, які 
виступають проти ЛГБТ+, ми як спільнота ра-
зом сильніші та наша боротьба ще не закінчена.

Переглянуте відео повністю можна в соціальних 
мережах "Протестів": 

Facebook - @Jaunatnes organizācija "Protests"
Instagram - @protestsjaunatneTwitter - 
@ProtestsYouth

«Я cта_ла почуватися менш безпечно в Латвії з тих пір, як Націо-
нальний Альянс запропонував перевизначити термін «сім'я» в Кон-
ституції спеціально для виключення одностатевих сімей. Оскільки ми 
всі існуємо й в Інтернет-просторі, ситуація погіршилася і там. Почало 
з’являтись більше сповнених ненависті коментарів під постами про 
ЛГБТ+, одна з найпопулярніших латвійських інфлюенсерок заявила в 
своєму Instagram, що вона не підтримує одностатеві шлюби, а також 
була створена петиція, щоб перешкодити участі Саманти Тіни з 
піснею на конкурсі “Євробачення”, адже в її кліпі були дві жінки, які 
цілувалися майже секунду. Не кажу вже про анти-ЛГБТ+ наліпки, що 
з'являються в центрі міста.

Є одна річ, яку я зрозумі_ла, працюючи над цим проєктом: ми 
повинні навчитися просити допомоги у наших однодумців і 
створювати подібні проєкти, забезпечуючи роботою інших та 
просто нормалізуючі ЛГБТ+ історії в ЗМІ, культурі та суспіль-
стві. Наші голоси негучні, тому що нам не вистачає ресурсів, але 
за допомогою наших друзів ми можемо це зробити.
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Сербія, Белград
Мурал ЛГБТК+

“Молоді Зелені Сербії”:

L – (Local Action) Локальна дія, яку ми вирішили реалізувати, відбулась у форматі 
створення муралу на  ЛГБТК+ тематику в самому центрі Белграду. 
G – (Goal) Мета, яку ми очікуємо досягти, —  надихнути ЛГБТК+ молодь виходити з 
“темної шафи” задля сприяння різноманітності, рівності, справедливості та боротьбі за 
наші права за допомогою публічних витворів мистецтва. 
B – (Being) Ми бачимо, що цей мурал як твір мистецтва, будучи ідеальним поєднанням 
художнього і політичного, може мати довготривалий ефект. 
T – (Together) Разом з “Прайд інфо-центром” (Pride Info Center) ми випрацювали 
краще розуміння питання, яке хотіли висвітлити, і тому вирішили привнести мурал у 
громадський простір, залишивши мирне послання і закликаючи до людей до солідар-
ності. 
Q – (Queer) Квір-події в Сербії майже завжди відбуваються всередині спільноти, що 
допомагає розширити можливості для молоді в суспільстві, але вони часто залишають-
ся невідомими для широкого загалу, якому ми адресуємо цей мурал. 
+ – (Plus) Плюс, разом із зображенням самого муралу, процес його створення було 
записано на відео, яке ми будемо використовувати для додаткового просування й адво-
кації інклюзії й рівності в наших соціальних мережах.
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СВОБОДА 
КАМІНГ-АУТУ
Майя Кліментіч

За даними дослідження ILGA Europe 
(https://rainbow-europe.org/country-
ranking), присвяченого рівню життя 

ЛГБТ+ спільноти, Боснія і Герцеговина займає 
22 місце в Європі, при цьому дотримуються 
лише 37% встановлених критеріїв. ILGA Europe 
аналізують кожну країну, використовуючи ши-
рокий спектр показників, що охоплюють всі 
сфери від питань рівноправ’я, сімейних відно-
син і мови ненависті до юридичного визнання 
гендерної ідентичності, свободи вираження по-
глядів і права на притулок. Рейтинги базуються 
на тому, як закони та політика кожної країни 
впливають на життя ЛГБТ+ людей.

Однією з ключових організацій в Боснії і Гер-
цеговині, що працюють на підтримку жінок і 
ЛГБТ+ спільноти за допомогою різних про-
грам, є “Відкритий центр Сараєво” (SOC). Ця 
організація відіграє велику роль в адвокації та 
політиках щодо прав ЛГБТ+, питаннях ген-
дерної рівності та безпосередній підтримці 
спільноти через згуртування, освітні заходи, а 
також охорону здоров'я й юридичну підтримку. 
Це інтерв'ю з Аміною Імамович (вона/її/вони/
їх), яка є ЛГБТ+ активісткою, координаторкою 
програми SOC та однією з організаторок пер-
шого (та другого!) Прайд Маршу в країні.

Боснія і Герцеговина провела свій перший 
Прайд у вересні 2019 року. Ось як це почина-
лось.

“Ініціатива ідеї першого Прайд Маршу пішла 
від самої громади, але офіційна організація 
Прайд Маршу почалася в 2018 році з 15 ак-
тивіст_ками з усіх частин БіГ. 

Моя дорога подруга-активістка і на той час 
колежанка по роботі (ми обидві працювали 

в SOC), Лейла Гуремович, запитала мене, чи 
хотіла б я бути частиною Організаційного комі-
тету, і я з радістю сказала "так". Ідея про те, що я 
буду брати участь в організації однієї з найбільш 
важливих подій для ЛГБТ + руху в БіГ, була для 
мене захоплюючою. Також в той час ЛГБТ + 
активізм був для мене чимось доволі новим — 
мені було 19, коли я стала частиною Оргкомі-
тету, і 20, коли Прайд власне відбувся. Зараз я 
можу сказати, що не була готова до всієї роботи 
та пережитих емоцій, але це була велика честь, 
гордість і радість бути однією з організаторок 
нашого першого Прайд Маршу”.

На той час видимість спільноти була низь-
кою. Оголошення Прайд Маршу викликало ре-
акції людей “традиціних” погядів, і організа-
тор_ки зіткнулися з багатьма труднощами 
і дискримінацією. Що ви можете сказати про 
подію з точки зору свободи мирних зібрань? З 
якими обмеженнями ви зіткнулись і чи мож-
на цей досвід порівняти з іншими публічними 
зібраннями?

«Однією з головних проблем організації ак-
цій, таких як Прайд Марш, є нинішня політика 
щодо свободи публічних зібрань Сараєвського 
кантону. Вона є дуже абстрактною і залишає 
місце для різних інтерпретацій. Цього року, 
як і минулого, Прайд Марш характеризувався 
як зібрання з високим ступенем ризику, але це 
було не єдине таке зібрання в кантоні.

На будь-якому іншому протесті Міністерством 
внутрішніх справ Сараєвського кантону не пе-
редбачається додаткових заходів безпеки. Пе-
рекладаючи виконання цих заходів на плечі ор-
ганізатор_ок, нам дають зрозуміти, що держава 
не має спроможності або не хоче забезпечувати 
повний захист ЛГБТ+ осіб та інших учасни_ць 
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Прайду. Насправді, в Сараєвовському кантоні 
тільки на ЛГБТ+ протести накладаються такі 
додаткові заходи, що диктують умови викори-
стання громадського простору для протесту 
проти насильства, дискримінації та відсутності 
рівних прав для ЛГБТ+ людей. Не виконавши 
ці умови, ми не можемо вийти на вулиці і боро-
тися за права людини.

Держава повинна забезпечувати і захищати лю-
дей під час публічних зібрань. Ми ті, хто повин-
ні бути захищені державою, і ми не маємо опла-
чувати додаткову охорону для власної безпеки”.

Незважаючи на проблеми з безпекою, мовою не-
нависті, погрозами насильства, контр-про-
тестами і негативними коментарями не 
тільки з боку громадськості, але і від пред-
ставників партій, Прайд Марш відбувся 8 
вересня і кількість людей на ньому здивувала 
всіх. Люди з регіону зібралися на підтримку 
прав людини і створили історію. Як реагували 
люди на вулиці під час того, як ви були на мар-
ші? Наскільки їх реакція відповідала вашим 
очікуванням?

“Чесно кажучи, я не очікувала, що на Прайд 
Марш вийде 3000 людей. Ми очікували на 500, 
максимум 1000. Важливо те, що багато людей 

з нашої ЛГБТ+ спільноти прийшли на Прайд. 
Деякі маскували свої обличчя, аби їх не впізна-
ли, але вони прийшли, тому що їм було важливо 
бути присутніми в цей особливий день. Були 
навіть бабусі, які махали нам з вікон, люди в 
кафе, які також махали і кричали “Ima izać’!” 
(“Вони виходять!”), коли ми проходили повз. 
Це був чарівний день. 

З іншого боку, в один день з Прайдом, 8 верес-
ня, у нас був контр-протест релігійної мусуль-
манської спільноти. На щастя, це був мирний 
протест, проте з деякими сумнівними та гомо-
фобними меседжами на їх банерах. 

Оскільки перед Прайд Маршем стався ще один 
контр-протест, було чітко зрозуміло, що бага-
то людей були проти і не хотіли, щоб Прайд 
відбувся. І не лише пересічні громадяни та 
громадянки. Були такі політики_ні, як Самра 
Чосовіч-Гайдаревіч, депутатка Партії демокра-
тичних дій (SDA) в Сараєвському кантоні, яка 
підняла шквал критики, коли описала марш 
як «жахливу» ідею, спрямовану на «знищен-
ня держави та її народу» на своїй сторінці у 
Facebook. Це говорить нам лише про те, що 
потрібно пройти довгий шлях до боротьби з 
гомофобією в цій країні”.

Ставлення до спільноти та рівень її види-
мості змінились після Маршу, що був надиха-
ючим і політичним. Яким був вплив Прайду 
на місцеву політику? Чи можете ви порівня-
ти видимість ЛГБТ+ тем у публічному дис-
курсі до і після Прайду? 

“Думка про те, що ЛГБТ+ люди вимагають до-
даткових прав або привілейованої позиції в су-
спільстві, випливає з того, що велика кількість 
громадян і громадянок не усвідомлюють, яких 
прав ЛГБТ+ людям не вистачає. Бути частиною 
ЛГБТ+ спільноти - не означає «бути іншою» 
чи «хворим», як це часто сприймається в на-
шому суспільстві, і в кінцевому підсумку прире-
чен_ою на неможливість публічно жити своїм 
справжнім життям. Але щоб змінити сприйнят-
тя ЛГБТ+, зробити так, щоб ЛГБТ+ люди були 
інтегровані в суспільство, нам потрібна, перш 
за все, правова рівність, громадська підтримка 
та захист інституцій.

Основний результат полягає в тому, що ми пу-
блічно поставили на порядок денний питання 
і проблеми, що стосуються квір-людей, а також 
досягли такої видимості, якої жодна з поперед-
ніх подій чи активностей не спромоглася отри-
мати. Незважаючи на те, що Боснія і Герцего-
вина в 2019 році трохи покращила захист прав 
людини, проведення першого ЛГБТ+ Прайду 
дало свій результат, навіть якщо люди зі спіль-
ноти все ще стикаються з дискримінацією.

Справа в тому, що найважливіші питання (такі 
як: відсутність законних сімейних прав для од-
ностатевих пар, доступних медичних послуг з 
транс-переходу та правових підстав для зміни 
статі, а також неможливість вільно виражати 
свою сексуальну орієнтацію та гендерну іден-
тичність, не боячись насильства) все ще залиша-
ються відкритими, проте на них було звернено 
більш серйозну увагу місцевих політиків”.

Для самої ЛГБТ+ спільноти цей процес був 
надихаючим і допоміг розширити свої можли-
вості. А що Марш означав для громади в ре-
гіоні, чи можете ви порівняти рівень загаль-
ної видимості та свобод до та після Прайду?

“Наш перший Прайд Марш був останнім пер-
шим маршем в регіоні. Ми зробили те, що 

спільнота зробила кілька років тому в своїх 
країнах. Особисто я б не сказала, що змінилися 
свободи — змінилося відчуття свободи. Я ду-
маю, спільнота побачила, що деякі дуже помітні 
люди, які є член_кинями ЛГБТ+ спільноти, пи-
шаються тим, хто вони є, і я думаю, що це дало 
їм своєрідне підтвердження, що бути квір — це 
нормально. У цьому також допомогла велика 
підтримка з боку громадськості. 

У період з квітня по вересень 2019 року теми 
ЛГБТ+ спільноти, Прайд Маршу й дискусії 
щодо ЛГБТ+ висвітлювалися більше, ніж за 
весь попередній рік. У той час дискусії щодо 
ЛГБТ+ можна було почути в кожній родині в 
БіГ, і це є значущим”.

Зрештою, перший Прайд у БіГ пройшов 
успішно і зібрав багато людей. Марш закін-
чився піснею і в той же день над Сараєво була 
веселка (зображення 1 і 2, джерело: LGBTI.ba).
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СТРУКТУРНІ 
БАР'ЄРИ НА 
ШЛЯХУ ГЕНДЕРНОЇ 
РІВНОСТІ У СФЕРІ 
ПРАЦІ
Єлєна Петровська

*ця стаття посилається на звіти та стат-
ті інших людей, що містять дані про дис-
кримінацію, з якою стикаються жінки; ця 
стаття не ставить собі за мету ігнорування 
інших гендерних ідентичностей та їх пробле-
матики.

Структурна дискримінація пронизує 
усі сфери життя соціуму і діє через 
норми, порядки, паттерни взаємовід-

носин і поведінки, що створюють перешкоди 
для досягнення рівних можливостей та реаль-
ної рівності як такої. Усі люди мають кілька 
рівнів ідентичності і можуть визначати себе за 
різними критеріями (включаючи стать, гендер, 
сексуальну орієнтацію, національність, етнічну 
приналежність, соціальний статус релігію та 
інше) — вони можуть зазнавати дискримінації 
на основі більш ніж, однієї характеристики, що 
призводить до множинної або інтерсекційної 
дискримінації. На рівні Східної Європи, окрім 
іншого, відсутні дані та правові механізми, що 
стосуються інтерсекційної дискримінації. Крім 
того, деякі країни містять дискримінаційні 
норми права, що стоять на заваді рівним мож-
ливостям й участі, особливо жінок і гендерквір 
людей. Деякі з цих правових бар’єрів можна 
знайти в трудовому законодавстві, наприклад, 
в Трудовому кодексі може бути список робіт, 
заборонених для жінок.

Незважаючи на те, що протягом останнього 
століття відбулась низка кроків у бік рівних 
можливостей працевлаштування й умов праці, 
в професійній сфері все ще можна побачити 
значну кількість прямої дискримінації, з якою 
стикаються жінки та гендерквір люди на робо-
чих місцях:

• упереджене ставлення під час найму або 
звільнення за ознакою гендеру;

• відмова в підвищенні за ознакою гендеру 
(ця проблема відома як "скляна стеля");

• нижча заробітна плата, ніж у цисгендер-
ного чоловіка, який займає аналогічну 
посаду;

• різні форми сексуальних домагань;
• менше оплачуваних лікарняних або від-

мова в наданні пільг для працівни_ць за 
ознакою гендеру;

• штрафи за поведінку, яка не призводить 
до дисциплінарних стягнень у випадку 
аналогічної поведінки працівника іншого 
гендеру;

• звертання за іменем або гендером, з якими 
людина себе не ідентифікує;

• зневажливе звертання або нецензурні 
слова до людини відмінної статі / гендеру 
/ сексуальної орієнтації.

Ці згубні механізми пригнічення для когось 
можуть мати деструктивний довгостроковий 

вплив. Вони можуть призвести до низької само-
оцінки, проблем із психічним здоров'ям, кон-
фліктам на робочому місці, почуття небезпеки, 
ізольованості й так далі. З огляду на глобальну 
кризу в галузі охорони здоров'я, викликану 
Covid-19 у 2020 році, робоче місце стало менш 
безпечним простором для багатьох, до того ж, 
велика кількість людей по всьому світу втрати-
ли роботу. Однак, пандемія торкнулася людей 
непропорційно, залишивши жінок і гендерквір 
працівни_ць вразливими, а також посиливши 
гендерну нерівність. 

Короткий глобальний огляд наслідків пандемії 
та поточного загального стану:

• Жінки* витрачають більше часу на вико-
нання неоплачуваної домашньої роботи 

(наприклад, на догляд за дітьми та хатню 
роботу). Жінки* наразі витрачають на 
15 годин більше на неоплачувану працю 
щотижня, ніж чоловіки.

• Дуже мала кількість жінок* є керівни-
цями найбільших світових корпорацій. 
Станом на серпень 2020  року за списком 
Fortune Global, лише 13 жінок (2,6%) були 
керівницями компаній у Fortune Global 
500, і всі вони були білими.

• Зменшення заробітної плати в результаті 
Covid-19 відбулось непропорційно, вли-
нувши на жінок*.  У Європі, наприклад, 
загальне зменшення заробітної плати для 
жінок* складає близько 8,1% у порівнянні 
з лише 5,4% для чоловіків.

Як країнам побороти існуючий розрив в еко-
номічній участі між працівницями та праців-
никамис всіх статей? Незважаючи на те, що 
нерідко існує великий розрив між законами на 
папері та їх реалізацією на практиці, перший 
важливий крок повинен бути формальним: за-
безпечення рівності на законодавчому рівні. 

У гонитві за роботою в 
Східній Європі

У 2012 році Світлана Медведєва, штурман із 
Самарської області на південному сході Росії, 
подала заявку на роботу капітаном судна на 
Самарському річковому пасажирському під-
приємстві. Після того як компанія найняла її, 
вони були вимушені скасувати своє рішення 
через наявність дискримінаційного закону. Те 
саме законодавство, яке в свій час відправило 
першу жінку в космос, забороняє жінкам ста-
вати машиністками потягів, столярками, водій-
ками вантажівок або професійними водійками. 
Цей список поширився на цілих 456 забороне-
них професій станом на 2018 рік, стверджуючи, 
що вони є «небезпечними» або «шкідливи-
ми» для здоров'я жінок, зокрема їх репродук-
тивного здоров'я. 

Медведєва боролася за свої права в суді, але 
її позов було відхилено. Пізніше в 2013 році 
Медведєва подала скаргу до Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок, стверджу-
ючи, що її права були порушені саме через її 
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ШЛЯХ ЛАТВІЙСЬКОЇ 
ЛГБТК+ СПІЛЬНОТИ: 
Від Вулиць до 
Парламенту
Сельма Левренце

Латвія має не кращу репутацію щодо 
дотримання прав ЛГБТК+ — вона 
неодноразово займала останнє міс-

це серед країн ЄС за версією ILGA Rainbow 
Europe. Протягом багатьох років не було жод-
ного правового поліпшення, і лише створення 
сумнозвісних “вільних від ЛГБТ зон” у Польщі, 
змістили Латвію на друге місце з кінця списку.
Незважаючи на те, що поліпшень на папері 
поки що немає, ситуація в суспільстві повільно, 
але постійно покращується. 

Нещодавня спроба ультраправого Національ-
ного Альянсу внести зміни до Конституції, 
щоб відібрати права в ЛГБТК+ сімей, зустріла 
широку опозицію як з боку коаліції, так і з боку 
опозиційних законодав_иць, громадських ак-
тивіст_ок і знаменитостей, а також лідерок лібе-
ральних церков і професорів богослов'я.Зараз 
ми святкуємо 15-ту річницю Асоціації ЛГБТ та 
їхніх друзів “Мозаїка” (Mozaīka), першої право-
захисної організації ЛГБТК+ в Латвії станом 
на 10 березня 2021 року, ми озираємося на 15 
років боротьби. Прикре поєднання постра-
дянського соціального консерватизму, впливу 
американських церковних рухів і популістської 
політики означає, що Латвія все ще є однією з 
найменш дружніх до ЛГБТК+ країн Європи. 

Однак суспільні настрої неухильно змінюють-
ся: перші два Прайд паради в Латвії натовп 
зустрів погрозами і жорстокістю. Опозиційно 

налаштовані люди кидали яйця, помідори і на-
віть фекалії. Усе це було схоже на останні події в 
Білостоку і Тбілісі. Кілька сотень ЛГБТК+ лю-
дей і союзни_ць пройшли маршем проти жор-
стокої армії гомофобів.

Ситуація здавалася безнадійною, оскільки 
гомофобія перетворилася на цілий суспіль-
но-політичний рух однієї з правлячих партій 
– спонсорованої олігархом Латвійської першої 
партії (Latvijas Pirmā partija), відомої як “партія 
священиків”.

Члени цієї партії не соромилися поширювати 
ненависть як вербально, так і через дії. У книзі 
про гомофобну мову ненависті, опублікованій 
“Мозаїкою”, можна знайти жахаючі цитати за-
конодавців цієї партії. Депутати під час дебатів 
на пленарному засіданні публічно порівнювали 
ЛГБТК+ людей з чумою, блохами, вірусами і 
всіляко дегуманізовували в інший спосіб.

Латвійська перша партія пішла навіть далі, 
вкотре підтвердивши, що мова ненависті без-
посередньо призводить до дій. Разом з інши-
ми партіями вони внесли сумнозвісні зміни до 
Конституції Латвії в 2005 році, визначивши 
шлюб як союз чоловіка і жінки.

Незважаючи на гомофобію, що фінансується 
державою, ситуація невпинно покращувалась. 
Після двох найважчих років для ЛГБТК+ спіль-

стать. Комітет прийняв рішення на користь 
Медведєвої і зобов'язав російську владу надати 
їй компенсацію і дозволити зайняти посаду.

Ці дискримінаційні гендерно-зумовлені обме-
ження були широко поширені по всій Східній 
Європі, але завдяки зусиллям правозахисни_ць 
в останні роки було відмінено велику кількість 
заборон, і ці горезвісні списки стали коротши-
ми.

У 2017 році, всього через 6 місяців після почат-
ку кампанії #Alljobs4allwomen, Молдова стала 
першою країною, що внесла зміни до Трудо-
вого кодексу, скасувавши перелік заборонених 
професій для жінок. Україна, Вірменія та Грузія 
також скасували свої переліки, однак деякі з 
них все ще застосовуються до певних груп жі-
нок* (вагітних та молодих матерів). Незважаю-
чи на це, багато країн все ще дотримуються цих 
патріархальних норм щодо «непридатності» 
певних професій для жінок* і не поспішають на-
давати рівний доступ до будь-яких видів робіт 
для всіх.

Як ми бачимо й читаємо щодня, існує кілька 
рівнів дискримінації, з якими стикаються люди 
у професійному житті. Будь-яка дискриміну-
юча поведінка, яку ми спостерігаємо, повинна 
засуджуватись, а потерпілим від нерівності має 
бути надана підтримка. Сьогодні ми все ще да-

лекі від справедливого і рівноправного суспіль-
ства, але ми зростаємо разом і сподіваємося, що 
права людини і справедливість переможуть, бо 
ми не припинимо за них боротися.
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ноти в Латвії, 2005 і 2006, ставало все краще й 
краще. Кожен Прайд парад з тих пір відвідують 
все більше прихильни_ць і все менше против-
ників.У 2014 році міністр закордонних справ 
Едгарс Рінкевічюс публічно зробив камінг-аут у 
Twitter, ставши першим політиком зробившим 
це не тільки в Латівії, але і на просторі  всього 
колишнього Радянського Союзу. Незважаючи 
на те, що спочатку було багато негативних реак-
цій, він залишився дуже популярним і в цьому 
році відзначають його 10-річчя при владі. Це 
говорить про те, наскільки важлива видимість, 
оскільки після заяви Рінкевічюса багато знаме-
нитостей також зробили камінг-аут і до кож-
ного та кожної з них суспільство ставилось 
все більш терпимо.Європрайд був організова-
ний в Ризі в 2015 році, в ньому взяли участь 
тисячі людей і лише кілька опонентів. Гучні 
орди гомофобів, які штурмували вулиці всьо-
го за 10 років до цього, зникли.Незважаючи на 
поліпшення соціальних настроїв (опитування 
показують, що до 2/3 населення Латвії підтри-
мують Закон про гендерно-нейтральне пар-
тнерство), ситуація в правовому полі не сильно 
змінилася. Однак зараз є три великі політичні 
партії, які підтримують громадянські союзи та 
ширші права ЛГБТК+: “Нова єдність” (EPP), 
“Розвиток/Для!” (Renew Europe) та “Прогре-
сивні” (Greens/EFA). Така ситуація здавалася б 
неймовірною лише якихось 5 років тому.

Лідерка парламентської фракції “Розвиток/
Для!” Марія Голубєва, обрана в 2018 році, є 

другою відкритою квір-політикинею і відкри-
тою прихильницею “Закону про громадянське 
партнерство”, що захищає одностатеві пари.
Цей запропонований Парламентом “Закон про 
громадянське партнерство” кілька разів відхи-
лявся, але щоразу було зібрано 10 000 підписів 
громадян_ок, необхідних для повторного по-
дання пропозиції. Останнього разу - менш, ніж 
за тиждень.   

З огляду на успіх ліберальних і зелених партій 
на виборах до Ризької міської ради, а також рі-
шення Конституційного суду в кінці 2020 року 
про те, що нинішня ситуація відсутності захи-
сту одностатевих пар та їх сімей є антиконсти-
туційною, можна майже з упевненістю сказати, 
що незабаром в Латвії буде значне поліпшення 
правового становища ЛГБТК+ людей.   

У Східній Європі, де гомофобія широко розпо-
всюджена і часто підтримується державою, 
ситуація для ЛГБТК+ людей може здатися 
безнадійною. Однак варто зазначити, що з ак-
тивізмом і видимістю квір-спільноти соціаль-
ні зміни можуть бути досягнуті всього за пару 
років. Для того, щоб перетворити соціальні змі-
ни на політичні, ми повинні сприяти видимості 
квір-питань і заохочувати спільноту до участь у 
політиці.

ЖІНКИ ПІВДЕННОГО 
КАВКАЗУ В 
ПОЛІТИЦІ
Маша Пашкова-Дзнеладзе

Як це, бути жінкою у вашій країні? З якими 
культурними, економічними та політичними 
викликами стикаються жінки?

Ліза Жванія: Бути жінкою в Грузії – нелег-
ко. З одного боку, багато жінок, особливо в 
останні десятиліття, взяли на себе економічну 
і соціальну відповідальність за свої сім'ї, в той 
час як традиційні патріархальні поняття, яких 

наше суспільство продовжує дотримуватися, 
підривають роль жінок – як соціально, так і 
політично. Велику кількість жінок виховують, 
навчаючи важкій праці, терпінню і смиренності 
- суспільство не стимулює нас бути амбітними. 
Незважаючи на те, що жінки, матері, несуть 
найбільшу відповідальність у багатьох сім'ях, де 
батьки можуть бути відсутніми, їх роль соціаль-
но і політично не визнається до кінця.

Південний Кавказ є найбільш гомофобним і мізогінним регіоном усієї Східної Європи. Ми 
взяли інтерв'ю в молодих жінок, які беруть активну участь у політичному й громадському 
житті країн Південного Кавказу – Вірменії, Азербайджану та Грузії. Ліза Жванія є член-

кинею виконавчого комітету “Зелених Грузії”  – новоствореної в країні прото-партії, а також є 
засновницею “Мауді”  – простору сучасного мистецтва. Вафа Нагієва – фем-активістка й членкиня 
сільського муніципалітету в азербайджанському регіоні Нефтчала, де вона народилася. Закінчила 
університет Сабахаттіна Заїма в Стамбулі за спеціальністю «Політологія та міжнародні відноси-
ни». Лусіне Козакян є фахівчинею з прав людини та багаторічною активісткою CDN. Зараз пра-
цює директоркою проєкту та співзасновницею молодіжної мережі “Фронтлайн”.

Ліза Жванія Лусіне Козакян Вафа Нагієва
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Лусіне Козакян: Мій особистий досвід як 
жінки і моя професійна практика роботи в 
сфері прав жінок, змушують мене думати, що 
у Вірменії (подібно до інших пострадянських 
країн) диференційоване ставлення до жінок, 
що нерідко залежить від сімейного статусу, а 
іноді й від соціального та освітнього бекграун-
ду. Заміжні жінки з дітьми отримують більшу 
частину прийняття і вдячності як "жінки". Це 
статус, який сприймається як соціально найу-
спішніший для жінки. Сильні жінки, які пра-
цюють над своєю кар'єрою, завжди піддаються 
критиці та отримують закиди щодо невиконан-
ня своєї "ролі" дружин і матерів. Однак, варто 
їм побороти увесь сексизм, ейджизм тощо, і 
досягти рівня очевидного успіху, тоді вони та-
кож визнаються суспільством. Жінки молодо-
го віку (часто чоловіки теж) сприймаються як 
діти, яких повинні контролювати батьки. Таке 
ставлення можна спостерігати через особистий 
досвід. Політично Вірменія дотримується ген-
дерно-нейтральної політики. З іншого боку, у 
Вірменії є проблема домашнього насильства й 
феміциду як такого. Низка організацій з прав 
жінок працюють у цій галузі для сприяння ген-
дерній рівності та просування гендерно-чутли-
вої агенди в усіх сферах.

Вафа Нагієва: Бути жінкою в Азербайджані 
означає завжди боротися за власні права та пра-
ва інших жінок. Сьогодні рівень домашнього 
насильства і самогубств серед жінок зростає, 
жінок жорстоко вбивають їхні батьки, сини 
і чоловіки та навіть батьки їх чоловіків. Бути 
жінкою в моїй країні означає, що ви повинні бо-
ротися. Жінкам важко обіймати високі посади 
на політичній арені. Навіть якщо вони призна-
чаються на певні посади, вони не мають права 
приймати незалежні рішення.

Як ви прийшли до активізму, яким ви займає-
теся сьогодні? Чому це важливо для вас?

Лусіне Козакян: Я маю професійний бекгра-
унд у захисті прав людини. Маю багаторічний 
досвід роботи в місцевих неприбуткових ор-
ганізаціях, що працюють з правами жінок. У 
даний час я обіймаю керівні посади в організа-
ціях, що опікуються правами людини і темою 
миру. Як академічний, так і професійний досвід 
допомогли мені визначити пріоритети в цьому 

конкретному питанні та пріоритезувати гендер-
ні питання у всіх проєктах організацій, з якими 
я працюю.

Ліза Жванія: Я почала займатись активізмом, 
тому що побачила багато потенціалу для ро-
звитку й якимось чином це все перетворилось 
на події, особисте спілкування і спільний до-
свід. Це дозволило мені зблизитись з людьми, 
з якими я працюю. В “Мауді” та “Зелених” я 
працюю з близькими друзями і союзни_цями. 
В обох випадках ці організації поступово задо-
вольняють потреби навколишньої громади і ма-
ють як культурне, так і політичне значення, що 
резонує з суспільством в цілому. Таким чином, я 
вважаю свою роботу в першу чергу соціальною.

Вафа Нагієва: Десять років тому я працюва-
ла журналісткою в правозахисній організації. 
Більшу частину часу я робила інтерв'ю з людь-
ми на вулицях. Після цього я працювала жур-
налісткою на телеканалі, який фінансово під-
тримувався урядом. Я подорожувала регіонами 
Азербайджану і бачила багато проблем не тіль-
ки з точки зору гендерної приналежності, але й 
з інших перспектив.

Я хотіла зробити свій внесок у покращення си-
туації з гендерною рівністю в Азербайджані. 
Тому що я жінка, і я знаю, як важко бути нею. Я 
також стикаюся з труднощами через свою стать. 
Але в сільській місцевості ситуація набагато 
складніша. Жінки тут стикаються з домашнім 
насильством і потребують фахову допомогу, 
освіту та фінансову незалежність. З цієї причи-
ни у 2019 році я відкрила в своєму селі швейне 
ательє. У нас виникли труднощі з продовжен-
ням роботи, особливо після пандемії, але я зби-
раюся спробувати покращити підприємництво 
та пробувати знов. Крім того, щоб допомогти 
більшій кількості людей в моєму селі, я бало-
тувалася на місцевих виборах і потрапила до 
ради. Вигравати будь-які вибори в моїй країні 
важко через обмеженість політичного просто-
ру. Я була єдиною, кого було обрано відповідно 
до демократичного процесу. Разом з командою 
ми боролися з шахрайством і забезпечили де-
мократичні вибори в моєму маленькому селі.

Як представлені люди різних гендерів на різ-
них щаблях влади?

Ліза Жванія: Існує серйозна проблема гендер-
ного дисбалансу в уряді, а в тих випадках, коли 
жінка обіймає високу посаду, її влада зазвичай 
є номінальною. Наприклад, у нас є перша жін-
ка-президент, але багато в чому, і я поділяю це 
переконання, її дії та рішення рідко є незалеж-
ними, а скоріше відображають позицію прав-
лячої партії. Величезною проблемою є також 
спосіб, в який політикинь нерідко шантажують 
їх особистими світлинами, навіть з їх сексуаль-
ного життя. Публічне обговорення особистого 
життя стає величезним ризиком практично для 
будь-якої жінки, яка йде в політику, і подібні 
дискусії нерідко формують громадську думку 
навколо її фігури.

Вафа Нагієва: В Азербайджані про це важко 
говорити. На різних рівнях управління немає 
місця гендерному різномаїттю. Якщо є жін-
ки-чиновники, то вони, ймовірно, не були об-
рані й не мають ніякого голосу, а існують лише 
для формальності. 

Лусіне Козакян: Що стосується політики та 
прийняття рішень, то є статистика щодо ген-
дерної репрезентативності. Зауважте, що ста-
тистика застосовує бінарний гендерний підхід. 
Отже, згідно з дослідженнями ПРООН, пред-
ставництво жінок у сферах прийняття рішень 
залишається низьким.

На даний момент представництво жінок являє 
собою:

• менше 2% в якості очільниць громад;  
• близько 10% серед депутатів місцевих рад 

(дані 2019 року); 
• 24% серед членів Національної асамблеї; 
• 8% міністрок уряду та 26% — заступниць 

міністрів; 
• 0 % губернаторок, 18 % – віце-

губернаторок.

Як ви думаєте, жінки в політиці стигмати-
зуються у вашій країні? Якщо так, то які 
фактори сприяють цьому процесу?

Лусіне Козакян: Хоча жінки є важливими 
суб'єктами в освіті та соціальній сфері, а також 
добре представлені в наукових колах, в політи-
ці залишаються певні бар'єри. Наприклад, на 
місцевому рівні існують обмеження на пози-
тивні заходи по залученню жінок до політичних 
партій. Стереотипне ставлення до ролей жінок 
і чоловіків, відсутність довіри серед жінок дода-
ють бар'єрів для політичної участі жінок. Через 
обмежене представництво на керівних посадах 
жінки не мають великого впливу на політичні 
рішення. Хоча система квот у 25% гарантує, 
що жінки мають бути представлені в політич-
них партіях, проте вони стикаються з чіткими 
бар'єрами для отримання посад на місцевому та 
національному рівнях. 

Політична сфера залишається чоловічою через 
такі бар'єри, як необхідність балансувати між 
політичною кар'єрою, домашніми обов'язками 
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та суспільним схваленням. Також є відомий 
стереотип, що чоловіки - кращі лідери. Жінки – 
це більше половини держслужбовців, але лише 
15% з них знаходяться на високопоставлених 
посадах. Необхідно докласти більше зусиль для 
сприяння активній участі жінок на вищих рів-
нях державної політики.

Вафа Нагієва: На жаль, так, як і в багатьох ін-
ших строго патріархальних країнах, наше су-
спільство не хоче дозволяти жінкам представ-
ляти себе в різних сферах, особливо в політиці. 

Наприклад, коли я подала свою кандидату-
ру на посаду депутатки, мені погрожував наш 
мер муніципалітету. Вони покликали мене на 
виборчу дільницю, щоб начебто перевірити 
бюлетені. Коли я зайшла туди, вони зачинили 
двері, тримали мене в кімнаті з 9 невідомими 
чоловіками і намагалися примусити зняти мою 
кандидатуру. Потім, коли мене обрали і я вима-
гала прозорості від мера нашого муніципалі-
тету, він оприлюднив мої пляжні фотографії з 
мого Instagram-акаунту. Ці фотографії було роз-
клеєно на автобусних зупинках, на в'їзді в село, 
на поштовому відділенні, перед лікарнею - і 
місцях, де завжди багато людей. Крім того, була 
зроблена ще одна фотографія, на якій ми з под-
ругою п’ємо пиво в кафе. Він хотів використати 
цей метод, щоб я виглядала аморальною і тоді 
мене можна було б зняти з посади, засоромити 
й вигнати з села. Поліція, в свою чергу, нічого 
не робила з цією історією, тому що вони підтри-
мують патріархат. Тож було дуже важко бороти-
ся, будучи жінкою, особливо в такій країні, як 
наша. Якщо ви жінка, ви завжди можете зіткну-
тися зі стигматизацією, і вона, звичайно, пов’я-
зана з вашою статтю.

На вашу думку, що може мотивувати більше 
людей різних гендерних та сексуальних іден-
тичностей балотуватися в наших країнах?

Ліза Жванія: Відсутність солідарності з жінка-
ми та людьми різної сексуальної ідентичності є 

великою проблемою в Грузії, яку потрібно по-
долати в загальній суспільній свідомості, щоб 
розширити можливості для цих спільнот. При-
клади хоробрості, солідарності і, перш за все, 
публічного проговорювання проблем, з якими 
ми стикаємося, мають вирішальне значення при 
формуванні цієї солідарності. Багато соціально 
прийнятних норм повинні бути оскаржені в ра-
дикальний спосіб з метою створення умов для 
гендерної та сексуальної справедливості.

Лусіне Козакян: Нинішній підхід до пошу-
ку рівної представленості жінок і чоловіків 
(політика є гендерно-бінарною) в основному 
представлена “позитивною дискримінацією” 
або системою квот. Однак, не може бути достат-
ньо виміряти це тільки в цифрах, а не в плані 
«якості». З моєї точки зору, для того, щоб 
впровадити гендерну чутливість в різних аспек-
тах суспільно-політичного життя, в першу чер-
гу повинна бути якісна гендерно-чутлива освіта 
(як формальна, так і неформальна). Щоб можна 
було подолати гендерні стереотипи та кинути 
виклик гендерним нормам і ролям, ініціати-
ва повинна йти від низу до гори. Для молодих 
жінок має бути зроблено багато проєктів лідер-
ства. Все, що було зазначено, має відбуватись 
постійним і якісним чином.  

Вафа Нагієва: Насправді важко відповісти на 
це питання, адже є так багато проблем, пов'яза-
них з тим, як гендер сприймається в Азербайд-
жані. Ми все ще боремося за наші базові права 
як людей. Усі проблеми, про які я згадувала 
раніше – домашнє насильство, рівень само-
губств, цькування – всі вони мають політичні 
причини. Як ми можемо знайти спосіб впорати-
ся з цим? Я думаю, що для досягнення цієї мети 
ми повинні масово підвищувати рівень обізна-
ності в суспільстві та навчати людей.

КВІР-АРТ 
ФЕСТИВАЛІ 
У СХІДНІЙ ЄВРОПІ
Майя Кліментіч

Кінофестиваль “Пліч-о-пліч” (Росія)

Кінофестиваль «Пліч-о-пліч» має на меті створення вільних від-
критих культурних просторів, в яких лесбійки, геї, бісексуальні, 
трансгендерні та квір люди можуть ствердити, відрефлексувати та 
розширити розуміння своєї ідентичності.

За допомогою якісних інтелектуальних фільмів вони створюють 
місце для дискусій з суспільством, руйнування міфів і застарі-
лих стереотипів, що продовжують заважати розвитку ЛГБТ+ 
спільноти в Росії. Шляхом створення позитивного діалогу вони 
прагнуть сприяти змінам, спрямованим на повагу до прав ЛГБТ+ 
людей, а також підвищення рівня толерантності та широкого 
прийняття різних груп в російському суспільстві. 

Кінофестиваль “Пліч-о-пліч” проводиться з 2008 року і показує 
фільми, створені як за підтримки відомих продюсер_ок, так і ав-
торства локальних ми_сткинь у багатьох містах Росії, тим самим 

Мистецтво є важливим інструментом для поширення ключових меседжів. Воно може 
охоплювати широку аудиторію, мотивувати, розширювати можливості та мати великий 
вплив на окремих осіб та групи. ЛГБТ+ спільнота, люди різної гендерної ідентичності та 

сексуальної орієнтації часто стикаються з дискримінацією, мовою ненависті та утисками, оскіль-
ки рівень обізнаності в сучасній Східній Європі про проблеми, з якими стикаються ці спільноти, 
є низькою. Квір-арт фестивалі є один зі способів, завдяки яким спільнота за допомогою різних 
художніх інструментів може стати видимою в публічній сфері. Широкий загал проявить розумін-
ня, емпатію й співчуття, якщо реальність буде представлена їм третьою стороною (мистецтвом), 
а не через проговорення труднощів, з якими ЛГБТ+ спільнота стикається. Таким чином можна 
побачити, що ми всі говоримо спільною мовою мистецтва. 

У цій статті представлені різні фестивалі з їх цілями, локаціями і заходами. Таким чином, ми 
робимо їх видимими та доступними для громад в ЄС. Якщо ви опинитеся поруч з якимись з цих 
фестивалів, то будете знати, що ви можете взяти в них участь: чи то з вашим художнім доробком, 
чи в якості спостерігача. Окрім перерахованих фестивалів квір-мистецтва, майже в кожній євро-
пейській країні організовуються інші заходи або аналоги фестивалів.
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Фестиваль Мерлінка (Сербія, Боснія 
і Герцеговина, Чорногорія)

Міжнародний квір-кінофестиваль Мерлінка (Merlinka 
Festival) — щорічний ЛГБТ+ тематичний кінофестиваль, 
який організовується в Белграді, Сербії (з 2009 року), Са-
раєво (з 2013 року), Тузлі, Боснії і Герцеговині та Подгориці 
(Чорногорія) (з 2014 року). У Белграді він організовується в 
“Молодіжному центрі” протягом другого тижня грудня і три-
ває п'ять днів. У Сараєво і Подгориці покази організовуються 
в січні і лютому кожного року в арт-кінотеатрі “Крітеріон” 
(Kriterion) або у “Відкритих центрах” Сараєво/Тузли (Sarajevo 
/ Tuzla Open Center). Фестиваль був заснований в 2009 році 
“Інформаційним центром геїв та лесбійок” і “Молодіжним 
центром” Белграду. Фестиваль представляє документальні 
та короткометражні фільми з усього світу, що торкаються 
питань, пов'язаних з ЛГБТК+. 

Фестиваль був названий на честь В'єрани Міладіновіч Мерлін-
ки, трансгендерної секс-працівниці і актриси, яка була вбита 
в 2003 році. Фестиваль був створений з метою популяризації 
ЛГБТ+ мистецтва та культури. Мерлінка – єдиний актив-
ний кінофестиваль, який щорічно організовується в кількох 
країнах.

“Фестиваль рівності” (Україна)

“Фестиваль рівності” поєднує в собі культуру, творчість та 
соціальний активізм і створює простір для дискусій про 
різноманітні ідентичності. Фестиваль є щорічною подією, що 
об'єднує різні соціальні групи в боротьбі з упередженнями та 
дискримінацією. Вони прагнуть жити в суспільстві, в якому є 
діалог замість насильства. Фестиваль спрямований на побудо-
ву соціального діалогу в Україні за допомогою мистецтва та 
дружнього спілкування.

Перший фестиваль відбувся в Києві в 2014 році, а з 2016 
року він проводиться не тільки в столиці, але й в регіонах. 
Програма фестивалю зазвичай включає кінопокази, вистави, 
фотопроєкти, дискусії, виступи українських і зарубіжних ар-
тист_ок, соціальний театр, концерти, вечірки та багато іншого. 
https://equalityfest.in.ua/pro-festival/ 

ДОТИК (Білорусь)

Дотик (біл: Дотык) – міжнародний щорічний фестиваль 
квір-культури. Його метою є розширення знань про існуючу 
дискримінацію, розгляд актуальних тем, таких як ідентичність 
і самовираження, привернення уваги до проблеми різних 
видів ксенофобії в білоруському суспільстві, заохочення 
консолідації між групами, які дискримінуються, підвищення їх 
самосвідомості та підвищення здатності аудиторії до самореф-
лексії.

Спочатку “Дотик” планувався як кінофестиваль з супутніми 
заходами і проводився раз на рік з метою рефлексії досвіду 
дискримінованих і пригнічених соціальних груп. “Дотик” 
вийшов за межі кінофестивалю, почав працювати з різними 
формами самовираження і врешті став фестивалем квір-куль-
тури та почав проводитися на різних майданчиках і з'явився в 
інших містах, окрім столиці. 

“Дотик” будує комунікацію, використовуючи мову вільних 
мистецтв, оскільки це універсальна людська мова, що розказує 
живі історії, не звужені до статистичних даних, відображаючи 
складність і різноманітність нашого світу.

Кінофестиваль “Ніч гей-фільмів” 
(Румунія)

Кінофестиваль “Ніч гей-фільмів” (рум.: Serile Filmului Gay) 
щорічно проводиться в місті Клуж-Напока в Румунії, ЛГБТ+ 
асоціацією “Бути янголом” (“Be An Angel”). Презентуючи 
серію фільмів на ЛГБТ-тематику, він ставить собі за мету 
показати ЛГБТ+ культуру та кіно, розпочинаючи водночас 
діалог з іншими членами та членкинями суспільства. Вперше 
фестиваль було проведено у 2004 році. 

Фільми, показані на “Ночі гей-фільмів” дещо відрізняються 
від тих, що показуються на щорічному “ГейФесті” в місті 
Бухарест, що також влючає кінопрограмму. Фестиваль “Ніч 
гей-фільмів” є більш мейнстрімним та фокусується на англо-
мовних фільмах, у той час як “ГейФест” зазвичай презентує 
здебільшого документальне та європейського кіно з сильні-
шим фокусом на права ЛГБТ+.

Окрім цього, “Ніч гей-фільмів” включає у себе премію “Гей 
Прайз Гала”(Gay Prize Gala), що прагне зробити видимим тих 
людей, які зробили внесок до розбудови ЛГБТ+ культури та 
захисту прав за минулий рік, нагороджуючи їх у декількох 
категоріях.ttp://serilefilmuluigay.ro/2020/ 

розширюючи можливості як для спільноти, так й для ми_сткинь. 
Більш детальну інформацію можна знайти тут https://bok-o-bok.
com/en/ 
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ЛГБТ+ Кінофестиваль (Польща)

ЛГБТ+ Кінофестиваль – це одна з найважливіших подій на 
культурній мапі Польщі. Він проводиться щорічно та став 
найбільшим урочистим відзначенням ЛГБТ+ кіно у країні. 
Фестивальні покази відбуваються в 9-ти містах Польщі і в 2020-
му році їх провели в 9-й раз. Фестиваль проходить у суворому 
політичному кліматі, адже Польщу визнали найбільш гомо-
фобною країною в Європі (за даними ILGA Europe). Окрім 
показу фільмів з інших фестивалів, він також є майданчиком для 
альтернативного кіно від польських автор_ок та активіст_ок. 
Усі показані фільми мають одну мету – бути побаченими пре-
красною в своїй різноманітності аудиторією, незважаючи на всі 
розподіли та категорії.
https://trafo.art/en/11-lgbt-film-festival-2020/

“Салонікський фестиваль квір-
мистецтва” (Греція)

“Салонікський фестиваль квір-мистецтва” (Thessaloniki Queer 
Arts Festival) – це низова ініціатива, спрямована на викорінен-
ня глибинних хибних уявлень щодо ЛГБТ+ спільноти через 
мистецькі та культурні практики.  

Фестиваль було засновано в 2018 році. Він очолюється волон-
терською командою, відданою своїй справі, та слугує квір-ми_
сткиням платформою для дослідження соціокультурних явищ, 
пов’язаних з квір-ідентичністю та відповідним досвідом.

Фестивалем керує думка, що мистецтво має силу відкривати 
нові шляхи комунікації та служити містком між різними людь-
ми та соціальними групами. Він намагається сприяти розбу-
дові діалогу та розробляти альтернативні методи боротьби з 
соціальною дискримінацією.  https://queerartsfestival.gr/ 

“Квір хвиля” (Кіпр)

Через трансформаційну силу кіно, “Квір хвиля” (Queer Wave) 
намагається поділитися деякими найбільш унікальними 
кінематографічними доробками, просуваючи культуру 
прийняття та солідарності по всій країні. Основна мета 
полягає в тому, щоб запропонувати людям можливість 
святкувати різноманітність і спільність через одні з 
найкращих, відзначених нагородами ЛГБТ + фільмів, з 
акцентом на фільми, які ніколи не були показані на Кіпрі 
раніше.
https://queerwave.com/

“Мезіпатра” (Чехія)

“Мезіпатра” (Mezipatra) – це чеський квір-кінофестиваль, 
що показує фільми про геїв, лесбійок, бісексуалбних і 
трансгендерних людей. Назва “Мезіпатра” перекладається 
як «мезонін» і відсилає до місії фестивалю: створення 
простору для зустрічі людей, незалежно від їхньої статі та 
сексуальної ідентичності. Кожного разу в рамках фестивалю 
досліджується обрана тема. Також “Мезіпатра” приймає безліч 
гостей з інших країн. Супутні події варіюються від лекцій та 
дебатів до виставок і театральних вистав, а також захоплюючих 
вечірок. Фестиваль проводиться в листопаді в Празі та Брно з 
додатковими подіями в Остраві, Оломоуці та інших містах Чехії. 
https://www.mezipatra.cz/en/

“КвірФест Рожеве життя”
(Туреччина)

“КвірФест Рожеве життя” (Pink Life QueerFest) – це 
міжнародний ЛГБТ+ кінофестиваль, що проводиться в різних 
містах Туреччини. “КвірФест”, що вперше відбувся в 2011 році, 
є першим кінофестивалем на ЛГБТ+ тематику в Туреччині, 
та організовується “Асоціацією Солідарності Рожеве Життя 
ЛГБТ+” в Анкарі. Фестиваль проходив в Анкарі до 2013 
року, до його заборони, а потім, з 2014 року, був перенесений 
до Стамбулу, Денізлі та Мерсін. Влада Анкари заборонила 
проведення фестивалю на невизначений термін. “КвірФест” 

має на меті створення простору для обговорення квір-теорії 
та мистецтва в Туреччині, а також привернення уваги до 
дискримінації й насильства над членкинями та членами 
ЛГБТ+ спільноти.https://www.pembehayatkuirfest.org/ 
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“НЕНАЧАСІ”. 
ГЕНДЕРНО-
ОРІЄНТОВАНІ ЗМІ 
В ПРОМИСЛОВОМУ 
МІСТІ
Катерина Андрєєва

Ця історія про молоду фахівчиню з цифрових медіа, яка мешкає в одному з найбільших 
промислових центрів України. “Неначасі” сприяє ствердженню цінності людсько-
го життя й допомагає знайти підтримку тим, хто її потребує, публікуючи новини та 

розповіді про соціальні проблеми та життя людей, чиї права порушуються. Ми поговорили 
з Катериною Майбородою, засновницею цього медіа, про її проєкт і про те, як працювати зі 
складними соціальними питаннями, такими як ЛГБТ і гендерна рівність.

Розкажіть нам більше про проєкт.

Ідея з'явилася, можливо, 5 років тому, коли я 
побачила один зарубіжний сайт, що поєдну-
вав у собі риси ЗМІ та ресурсного центру для 
благодійних фондів. Мені сподобалася ця кон-
цепція - познайомити аудиторію з різними неу-
рядовими та благодійними організаціями через 
особисті історії і таким чином залучити більше 
людей до благодійності та вирішення соціаль-
них проблем.

Раніше я працювала в ЗМІ і навчилася писа-
ти на контраверсійні теми, і лише нещодавно 
набралася сміливості створити “Неначасі”. 
Наприкінці 2020 року я отримала грант у спі-
впраці з ГО «Гендер Z» від Фонду сприяння 
демокртаїї Посольства США в Україні. Цього 
3-місячного гранту як раз достатньо для того, 
щоб розпочати . 

На даний момент, оскільки це міні-грант, я є 

єдиною членкинею основної команди. Але час 
від часу я залучаю фотограф_ок, а також є й 
інші люди, готові нам допомогти, а іноді навіть 
підготувати матеріал. Крім того, нам надсила-
ють інформацію люди з дискримінованих груп. 
Наприклад, нещодавно я отримала інформацію 
від матері дитини з інвалідністю та з особливи-
ми освітніми потребами. 

Наша маленька мрія - мати до 30% контенту, 
створеного предсавни_цями дискримінованих 
груп, які зацікавлені у висвітленні певних тем, а 
решта - створеного нами. Окрім цього, ми має-
мо на меті створення бази перевірених органі-
зацій, що буде виглядати як інтернет-магазин: 
людина може вибрати категорію і подивитися, 
які організації працюють з конкретною темою 
в Запоріжжі та області. Від самих органіацій 
ми можемо отримувати новий контент, теми 
або інтерв'юер_ок. У результаті обидва компо-
ненти впливають один на одного. “Неначасі” 
– онлайн-проєкт на перетині журналістики та 

благодійності. Наш проєкт здебільшого зосе-
реджений на питаннях ЛГБТ+, але, крім того, 
ми також охоплюємо теми гендерної рівності, 
домашнього насильства та інклюзії. І я вірю, що 
їх буде більше.

Останнім часом, ви почали використовувати 
подкасти як медіа-формат. Чому?

Подкасти - це новий формат для нас, тому ще 
складно говорити про його ефективність. Нам 
нелегко залучати аудиторію, але на подкасти є 
відгук. Це тому, що під час ізоляції  люди хочуть 
почути голос і відчути близькість.

Ідея з подкастами вперше прийшла до мене на 
початку локдауну (навесні 2020 року), коли я 
вирішила щовечора читати вголос фрагменти 
книги на своїй сторінці в Instagram. Я отрима-
ла багато фідбеку, людям подобалось слухати і 
відчувати близькість. Коли закінчився локдаун, 
вони не хотіли, щоб ці читання припинялися 
і просили мене прочитати щось інше. Під час 
підготовки грантової заявки проєкту “Нена-
часі” я врахувала цей момент.  І тепер люди, 
які сумують, чи замкнені через Covid-19, або з 
дітьми, чи люди з обмеженими можливостями 
можуть вмикати подкасти, слухати і відчувати 
близькість. Крім того, в наших подкастах немає 
цензури, гості можуть лаятися і ми це не вирі-
заємо - це важливо, тому що таким чином роз-
мови стають більш щирими та інтимними без 
відчуття, що люди стримують себе.

Як ви працюєте з респондентами та їхніми 
історіями?

Я працюю з гендерною та ЛГБТ+ тематиками 
більше трьох років, тому перебуваю в контакті 
з різними організаціями Запоріжжя, а також з 
людьми, які не беруть участі в діяльності жод-
ної організації, але готові поділитися своїми 
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історіями. Я згадую, хто міг би відповісти на 
мої запитання, стежу за цікавими людьми в 
соціальних мережах і таким чином знаходжу 
респондент_ок. Наприклад, незабаром ми за-
пишемо подкаст з Костею Адрєєвим, який є 
активістом, що працює в ЛГБТ-організації, та 
поговоримо про гомосексуальність і масову 
культуру - як зображують гомосексуальність в 
кіно, книгах і порно. І все це тому, що я стежи-
ла за його Instagram-сторінкою і бачила, що він 
пише цікаві спостереження про культуру.

Одна з наших перших історій була про хлопця, 
якому довелося припинити виступати як драґ-
квін, щоб отримати роботу і соціалізуватися, 
оскільки через це він не був прийнятий у своє-
му середовищв і в ЛГБТ-спільноті. Я думаю, що 
ця історія дуже символічна. Ще один подкаст, 
про який хочу згадати – історія Наталії Лобач – 
відомої урбаністки Запоріжжя, яка займається 
культурою, архітектурою та урбанізмом. Їй 40 
років, вона дизайнерка і працює в ЛГБТ-ор-
ганізації. Завдяки великій команді ентузіаст_ок 
і, зокрема Наталії, міський район під назвою 
«Соцмісто» був викритий широкій публіці як 
архітектурне явище. Німецькі архітектор_ки 

навіть провели там конференцію про архітекту-
ру Баухауза.

При всіх цих заслугах перед містом, Наталія пе-
реживає, що її гомосексуальна ідентичність не 
буде прийнята суспільством. Люди, які роблять 
свій великий внесок у розвиток Запоріжжя та 
допомагають нам усвідомити важливість куль-
турного процесу й історії в місті, не можуть від-
чувати себе в ньому комфортно. Ці дві історії є 
найбільш щемливими для мене.

Що стосується людей з інвалідністю, то була 
історія про дуже добру дівчину з розладами 
аутистичного спектру, яка викладає музику ін-
шим дітям з інвалідністю. Її батько – священик, 
якого виключили з Української православної 
церкви Московського патріархату через його 
патріотичну позицію. Її не прийняли до музич-
ної школи, тому дівчина сама навчилася грати 
на бандурі, щоб вступити в іншу музичну шко-
лу. Тепер вона допомагає дітям, з якими інші 
вчителі не хочуть мати справу через відсутність 
знань про те, як працювати з дітьми з менталь-
ними розладами.

Як виглядає аудиторія вашого медіа?

Першими прийшли люди, які вже знали, про 
що я пишу і з якими темами я працюю. Це наші 
прихильники , які пропонували теми, героїв 
історій та іншу допомогу. Наприклад, кілька 
фотографів запропонували свою допомогу на 
волонтерських засадах. Потім з’явилась решта 
аудиторії, яка здебільшого ставить лайки і ли-
шає коментарі. 

“Неначасі” має різні типи аудиторії, але поки 
що ми не можемо одночасно звертатися до кож-
ної з них. Наприклад, один з типів - люди, які 
вже працюють з соціальною проблематикою, 
такі як представни_ці неурядових організацій 
або благодійних фондів, які нерідко стикають-
ся з вигоранням і відчувають, що їхня робота 
недостатньо корисна і занадто повільна. І ми 
хочемо, щоб всі ці люди бачили важливість їх-
нього внеску через наші матеріали або через 
комунікацію, породжену цими матеріалами. 
Інший тип - це люди, які тільки почали усвідом-
лювати, що вони належать до дискримінованих 
груп і не знають, що робити зі своїм життям. 

І, звичайно ж, частиною аудиторії є хейте-
ри, адже дуже важливо зменшувати кількість 
агресії. Вони частіше реагують на цільову ре-
кламу - деякі люди ненавидять теми про ЛГБТ 
або домашнє насильство настільки, що алго-
ритми Facebook видають їм рекламу на ці теми. 
Хейтери кажуть нам, що "це неприродньо", "це 
просто психічний розлад" і так далі. Є різні так-
тики боротьби з такими людьми. Якщо хтось 
із них погрожує або підбурює до насильства, 
ми без сумніву видаляємо ці коментарі. Якщо 
це стереотипи, ми намагаємося поговорити з 
людиною. Ми розуміємо, що не всі знають або 
хочуть знати про гомосексуальність, інвалід-
ність або причини домашнього насильства. Але 
ви можете поговорити з цими людьми. По суті, 
це найресурніша аудиторія, завдяки якій мож-
на побачити багато тем для нових матеріалів і 
дискусій. Люди, які працюють у правозахисній 
сфері або в благодійних фондах, як правило, 
вважають, що вже все, що можна, було прогово-
рено і про все було написано - що взагалі можна 
ще додати? Але коли читаєш набір стандартних 
стереотипів і хейту, розумієш, що всі ці статті 
крізь когось пройшли повз. Потрібно розмов-

ляти  з такими людьми, апелювати до них і ви-
користовувати той комунікаційний майданчик, 
на який прийшла людина. Саме тому всі ауди-
торії потрібні, всі аудиторії хороші.

Як ви думаєте, чи вдається вам просувати об-
говорення соціальних питань у місті?

Важко оцінити внесок й ефективність самого 
ЗМІ, адже це частина великих командних зу-
силь. Відсутність адекватного зворотного зв'яз-
ку ускладнює роботу в засобах масової інфор-
мації. Наприклад, дизайнер_ка інтер'єру може 
подивитися на результат своєї роботи і отри-
мати зворотний зв'язок від замовни_ці, але в 
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журналістиці ви не бачите чи вплинули ваші пу-
блікації на когось або чи змінилось щось. Іноді 
в мене буває думка, що нічого не змінюється, що 
все марно. 

Але протягом останніх 2-3 років я бачу як в За-
поріжжі проходять вже більш масові Прайди 
(перший був минулого року і це було дивовиж-
но). Громадяни і громадянки зараз більш сві-
домі щодо домашнього насильства і розуміють, 
навіщо потрібен притулок. Звичайно, ро-
зуміють не всі - місцеві депутати досі до кінця не 
розуміють. Та цього вже достатньо, щоб зібрати 
необхідну кількість підписів під петицією про 
створення притулку для постраждалих від до-
машнього насильства. Я вірю, що невелика ча-
стина цих досягнень пов'язана з моїм внеском 
та внеском ЗМІ, в яких я працюю і висвітлюю ці 
питання. Ще один приклад - це команда, з якою 
я працювала раніше - їх не дуже цікавила тема 
гендерно-зумовленого або домашнього насиль-
ства і не знали, чому секс-працівниць не мож-
на назвати повіями. Але ми працювали разом 
і впливали однин на одного.Через рік колеги 
вже почали питати в мене як щось правильно 
пишеться. І це круто - всі зміни відбуваються 
маленькими кроками.

Ви віддаєте перевагу роботі на рівні міста чи 
країни?

Перш за все, в Україні вже є ЗМІ, що сприяють 
популяризації тем прав людини, і я рада цьому. 
Дуже мало ЗМІ в Запоріжжі можуть дозволи-
ти собі витрачати час, ресурси і гроші на ро-
боту над такими складними темами, оскільки 
місцевий медіа-бізнес орієнтований на буденні 
знайомі теми, як-от міські новини або жит-
лово-комунальні послуги. По-друге, я думаю, 
робота з місцевим контекстом – це круто. Ло-
кальність, що базується на громаді, та показує, 
які ресурси має громада (ГО, громадські рухи, 
благодійні фонди). Слід показати, що ці ресур-
си є, а також є люди, які хочуть і намагаються 
поліпшити навколишнє середовище - через 
комфортний громадський транспорт, бороть-
бою з домінуванням зовнішньої реклами або 
через збереження культурної спадщини. Таким 
чином руйнується стереотип, що навколо всім 
байдуже. Коли люди бачать різні організації й 
активіст_ок, які щось роблять у своєму місті, 
вони відчувають надію, бо вони не самотні зі 
своїми думками і їм є до кого приєднатися. 

Мені також подобається ідея розбудови спіль-
ноти. Хотілося, щоб усвідомлення того, що 
від нас щось залежить у нашому місті вийшло 
на новий рівень, і більше людей об’єднувалися 
у вигляді громадських організацій, або ж регу-
лярно жертвували благодійним фондам. Ми 
виступаємо за сталий розвиток благодійності. 
Хотілось би, аби люди зрозуміли, що регулярні 
внески замість жесту раз на рік можуть зробити 

місто кращим.

Чи могли б ви 
розповісти нам біль-
ше про специфіку За-
поріжжя?

Свого часу я думала, 
що певний локаль-
ний контекст є, але 
пізніше я прочита-
ла матеріали моїх 
коле_жанок з різних 
міст і вони описували 
одні й ті ж пробле-
ми. Можна сказати, 
що в пострадянських 
країнах спостері-
гається тенденція до 

того, що гендерна рівність вважається однією з 
найменш пріоритетних проблем. З іншої точки 
зору, є специфіка  щодо впровадження змін. За-
поріжжя – промислове місто, тому наша місцева 
влада складається в основному з представників 
заводів, які налаштовані працювати і думати 
певним чином. З цієї причини складно прова-
дити будь-які прогресивні зміни. Наприклад, 
громадськість підписала петицію про створен-
ня притулку для постраждалих від домашнього 
насильства, але депутати не розуміють чому це 
важливо і чому важливо відокремити постра-
ждалих від домашнього насильства від інших 
людей, які потребують прихисток. Притулок 
для дітей-сиріт і сімей з дітьми має іншу спец-
ифіку і постраждалі від домашнього насильства 
не можуть бути відправлені туди, бо в жодно-
му разі агресори не мають знати де жертви чи 
погрожувати іншим. Людям з індустріальної 
сфери, які при владі, важко показувати в чому 
полягає соціальна проблематика та що саме по-
трібно зробити для міста. Вони вважають, що 
достатньо просто побудувати новий сквер, або 
замінити старі лавки. Мовляв, чого ще вам не 
вистачає?

Чи є у вас досвід співпраці з політиками?

Ми залишаємося нейтральними й незалежни-
ми від політиків і політичних сил. Однак я можу 
зв'язуватися з деякими депутатами, з якими я 
знайома через їхню професійну, а не політичну 

діяльність, наприклад, журналістську або вісь-
кову. Загалом співпраця з політиками - дуже 
невдячна справа. На жаль, людина не завжди 
діє згідно з тим, що вона обіцяє громадськості. 
Наприклад, було б гарною ідеєю співпрацюва-
ти з політикинею, яка підтримала створення 
притулку для постраждалих від домашнього 
насильства, але на сесії ця жінка проголосувала 
проти його створення. І якби ми з нею публіч-
но співпрацювали, я навіть не знаю, як би ми 
вийшли з цієї ситуації. Політики та політикині 
можуть провести експертизу, дати коментар 
або відповісти на питання інтерв'ю, але вони 
не можуть бути повноцінними партнерками і 
партнерами.

Чи є журналістика мистецтвом?

Я думаю, що в ній є мистецтво. Журналістика 
знаходиться на перетині творчості та ремесла. 
Звичайно, це на 80% ремесло, тому що якщо не 
дотримуватися стандартів, то ваше мистецтво 
залишиться мистецтвом, а не журналістикою. 
Але при цьому в межах цих 20% можна робити 
будь-які експерименти. Після того, як ви під-
готували інформацію за всіма правилами, ви 
можете обрати кращий формат. Це може бути 
подкаст, комікс або безумна співпраця з фото-
граф_ками. Ось чому я люблю запрошувати фо-
тограф_ок і робити щось круте разом, але є й 
багато інших форматів. Маючи більшу команду 
я б хотіла зробити Instagram-серіал - це більше 
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вже на перетині журналістики і мистецтва. Ми-
стецтво – це те, що чіпляє в журналістиці.

Чи є у вас рекомендації для початків_иць у 
журналістиці?

Якщо хтось хоче працювати з персоналізова-
ними історіями та людьми з вразливих груп, то 
для цього, в першу чергу, треба багато вчитися. 
Наприклад, можна брати участь у тренінгах 
з ЛГБТ+ тематики, гендерної рівності тощо. 
Нещодавно я була присутня на тренінгу щодо 
національного превентивного механізму, ЛГБТ 
і моніторингу місць утримання (слідчі ізоля-
тори, в’язниці тощо). Необхідно дослідити і 
вивчити все, що може бути пов'язано з вашими 
темами. Бо чим ширше і глибше ви будете за-
нурені в контекст, тим краще ви зможете зро-
зуміти людину.

Деякі люди мають серйозні проблеми зі здо-
ров'ям і особливості психіки. Через це є страх 
завдати шкоди людині, запитавши в неї щось 
не так. Може бути дуже страшно говорити з 
людиною, яка може померти протягом року. 
Але слід пам’ятати, що людина, яка розмовляє 
з вами, також налякана, і навіть більше, ніж 
ви. Ми повинні поважати вибір один одного. 
І, звичайно, потрібно навчитися слухати і бути 
гуманним. Необхідно прийняти думку про те, 
що існує безліч варіантів людського досвіду, а 
також про те, що немає одного правильного 
способу життя. Навіть якщо вам не подобається 
або вас злить чийсь вибір, ви повинні навчити-

НАСКІЛЬКИ 
БЕЗПЕЧНИМИ Є 
БЕЗПЕЧНІ ПРОСТОРИ 
В СХІДНІЙ ЄВРОПІ?
Майя Кліментіч

Під час онлайн-курсу «Мистецтво для молоді, квір-людей та фемініст_ок Східної Європи» 
(листопад 2020 року) ми мали можливість провести відкриту дискусію для молоді зі Схід-
ної Європи (СЄ) про різні безпечні простори, порушення їх безпечності та про те, як вони 

впливають на нас. Ви можете зробити те ж саме самостійно: подумайте про те, що для вас означає 
безпечний простір і що є таким простором для вас.

Перше запитання в дискусії було таким: які перші 3 слова ви асоціюєте з безпечним просто-
ром?

ся поважати його, розуміти і рухатися далі. Ми 
повинні дякувати цим людям за те, що вони є, 
за те, що вони мають такий досвід, і за те, що 
вони готові про це говорити. Це дуже складно 
і важливо для них. Їм важливо розуміти, що в 
них є союзни_ці.

Фізичне та емоційне сприйняття безпечного 
простору є різними. Вони залежать від різних 
факторів, таких як комьюніті, в якому ми знахо-
димося, люди, з якими ми спілкуємося, місця, 
досвід тощо. У результаті ми бачимо, що вулиці 
- це місце, де ми відчуваємо себе найменш фі-
зично безпечно, в той час як у наших будинках, 
офісах та університетах - навпаки. Це сприй-
няття залежить від того, яка є ймовірність для 
нас опинитися в незручній або насильницькій 

ситуації. Чому ми відчуваємо себе певним чи-
ном у людних місцях? Що означає звичайна 
прогулянка вулицею для жінок і квір-людей? 
На наведеному нижче зображенні можна поба-
чити, як різні місця впливають на фізичне від-
чуття безпечності простору.
        
Коли ми дивимося на місця з точки зору емо-
ційної безпеки, ситуація здається трохи іншою. 
Емоційно безпечний простір має набагато біль-



44 45

ше нюансів і його нелегко створити, однак його 
легко порушити. Коли ми не знаходимося в 
нашому емоційно безпечному середовищі, ми 
відчуваємо тривогу, депресію і страждає наше 
загальне відчуття благополуччя. Ми не можемо 
бути справжніми, оскільки є відчуття осуду, со-
рому чи інших негативних реакцій. Наступний 
рисунок показує, наскільки безпечними або не-
безпечними ми сприймаємо різні місця, коли 
мова йде про емоційний вимір безпеки. 

Отже, як зробити будь-який простір безпечні-
шим? Існують різні методи, залежно від того, чи 
говоримо ми про емоційний або про фізичний 
виміри безпечного простору, що варіюються 
від типу ситуацій та в залежності від окремих 
осіб або груп, про які йде мова. Наступні ідеї 
було зібрано на мозковому штурмі від учас-
ників онлайн-курсу.

• Надайте допомогу на індивідуальному 
рівні: будьте активн_ою союзни_цею і ре-
агуйте, якщо бачите, що хтось відчуває себе 
некомфортно. Спілкуйтеся на особистіс-
ному рівні і не бійтеся ділитися своїми емо-
ціями і досвідом у тому випадку, якщо вони 
будуть релевантні. Якщо незнайома людина 
знаходиться в небезпеці (наприклад, якщо 
хтось йде за нею по вулиці і вона здається 
напруженою або не помічає цього), зробіть 
вигляд, що ви її друг та пройдіться з нею, 
аби вона не почувала себе самотньою та 
вразливою.

ПІСНІ ДЛЯ 
ПРОТЕСТІВ
Маша Пашкова-Дзнеладзе

Це інтерв'ю з Татою Джакелі, учасницею оргкомітету першого заходу "Мистецтво як 
притулок". Вона еко-активістка та феміністка. Її можна побачити на протестах, пов'яза-
них з екологічною та соціальною справедливістю в Грузії, як з мегафоном в руках, так і 

з гітарою. Вона працювала координаторкою гендерних проєктів в “Молодих Зелених Грузії”, а у 
вільний час насолоджується прогулянками на свіжому повітрі. Тата пише пісні для протестів й 
не тільки. Протягом п’яти років вона жила і навчалася в Істоні, штат Пенсильванія, США і зараз 
продовжує навчання в Лунді, Швеція. 

Розкажи нам про себе і про те, чим ти зай-
маєшся.

У даний час я навчаюсь на магістратурі на про-
грамі “Екологія людини: культура, енергетика 
і сталий розвиток” в Лундському університеті 
в Швеції. Я родом з Тбілісі, Грузія, і протягом 
останніх двох років брала активну участь у ро-
боті “Молодих Зелених Грузії”, працюючи в се-
кретаріаті організації. Я координувала кілька 
проєктів і брала участь в організації декількох 
кампаній і протестів. 

Що тебе пов’язує з музикою?

Однією з моїх дитячих мрій було стати музи-
канткою. У сім років я попросила свою сім'ю 
дозволити мені брати уроки гри на гітарі, але 
вважалось, що я занадто маленька для того, аби 
навіть тримати інструмент у руках. Тому я змог-
ла вперше почати брати уроки гри на гітарі лише 
тоді, коли мені виповнилось чотирнадцять. 
З тих пір гра на гітарі і спів допомагають мені 
самовиражатись у радості і смутку. У 17 років 
я почала писати пісні. Я написала більше 10 
оригінальних пісень, але не оприлюднювала їх, 
оскільки мої пісні, як правило, досить особисті. 
Єдиною піснею, якою я поділився з великою ау-
диторією, є не моя власна пісня, а мій переспів 
«We Will Rock You» групи «Queen». Я пере-
творила цю пісню на «Gamodi Garemostvis» 
(що можна перекласти як «Вийди на вулицю 
задля довкілля») - протестну пісню для наших 
кліматичних страйків.

Ти пам'ятаєш, як вперше вирішила перетво-
рити популярну пісню в пісню для протесту?

Я перетворила «We Will Rock You» на 
«Gamodi Garemostvis» для першого великого 
кліматичного страйку, який ми (“Молоді Зелені 
Грузії” та неформальна ініціатива «Vin'me») 
провели в квітні 2019 року в Тбілісі. Наскіль-
ки я пам'ятаю, пісня прийшла до мене за кілька 

Тата Джакели

• Дізнавайтеся та розповідайте іншим про 
те, як розпізнати порушення безпечності 
простору й як реагувати на це. 

• Будьте проактивними та інноваційними. 
Ви можете приєднатися або організувати 
різні групи підтримки для людей, що пере-
жили певне насильство. Якщо ви залучите 
групу людей або організацію, ви можете 
відкрити колл-центр для повідомлень про 
насильство і зв'язатися з іншими установа-
ми, що працюють над запобіганням і реагу-
ванням. Як громадські активіст_ки ви мо-
жете встановити дзеркала на вулицях, щоб 
забезпечити широкий кут огляду. Це лише 
приклади - тримайте свій розум відкритим 
для нових ідей.

• Займіть простір і почувайтеся комфортно! 
Мотивуйте інших бути присутніми і види-
мими - це стане можливістю для розши-
рення прав і можливостей для всіх та може 
мати широкий суспільний ефект.

• Не бійтеся законодавства! Винесіть бо-
ротьбу за безпечні простори на політичний 
рівень і запропонуйте практичні рішення 
як зробити вулиці, установи тощо більш 
безпечними.

• Є так багато ідей і рішень, які ми можемо 
реалізувати на індивідуальному і набагато 
ширшому рівнях. Використовуйте свій го-
лос, говоріть про це і боріться за справед-
ливість!
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днів до страйку. Я випадково почала настуку-
вати "We Will Rock You" на маленькому бара-
бані і зненацька почала співати деякі слова, які 
пізніше були включені в мою версію пісні. Тоді 
зі мною поруч була моя кузина, Марі, яка також 
була членкинею обох організацій, що організу-
вали кліматичний страйк. Вона почала співати 
разом зі мною і за наступну годину ми написали 
більшу частину тексту, яким ми поділилися з ін-
шими організатор_ками страйку. Перед страй-
ком ми записали пісню в тунелі (для хорошої 
акустики) на айфон друга і завантажили її на 
Facebook. Пісню поширили сотні людей і на ко-
роткий час вона стала популярною. Ми навіть 
кілька разів співали її в тбіліському метро та 
інших громадських місцях. У день страйку ми 
пройшли вулицями Тбілісі, співаючи цю пісню 
і закликаючи інших студент_ок і молодь вийти 
на вулиці заради порятунку навколишнього се-
редовища.

Як відбувається процес модифікації вже 
існуючої пісні?

Оскільки мій власний досвід видозміни пісні 
відбувся так спонтанно, я не можу порекомен-
дувати алгоритм, що можна застосувати до 
інших ситуацій. Тим не менш, одна порада в 
мене є: обирайте пісню, яку люди вже знають і 
люблять, щоб ваша пісня миттєво могла стати 
помітною.

Чи є у вас рекомендації, як підібрати рими і 
зробити свою пісню веселою?

МИСТЕЦТВО В 
МАЛИХ МІСТАХ. 
МІСІЯ: МОЖЛИВА
Катерина Андрєєва

Великі міста, особливо столиці, часто перенасичені міськими та культурними заходами, в 
той час як люди в невеликих містах страждають від нестачі можливостей для культурного 
дозвілля. Але є люди, які доводять, що розвиток культурних ініціатив – це перевага не 

тільки великих міст. Є активісти та активістки, які реалізовують проєкти в малих містах, вчаться 
налагоджувати комунікацію між громадою та місцевою владою, а також оживляють цю місцеву 
громаду через культуру. 

Одна з таких ініціатив розташована в українському приморському місті Бердянськ з населенням 
близько 100 тис. чоловік. Шість років тому Ксенія Кляйнос відкрила невелике анти-кафе «Час 
Є», навколо якого згодом сформувалась спільнота однодум_иць – громадський рух «Культурні 
урбаністи». Основними напрямками їх діяльності є розвиток міста, освітні й мистецькі проєкти. 
Ми поговорили з членкинею та членом команди руху – Ксенією Клейнос і Кирилом Пелівано-
вим.

Чому ви почали займатися активізмом у Бер-
дянську і наскільки велика ваша команда?

Ми прожили у великих містах близько десяти 
років, тому, повернувшись до рідного міста, 
відчули брак культурного життя і вирішили 
створити його самі. Ми вирішили заповнити 
порожнечу. На щастя, зараз ситуація вже по-
ступово покращується. 

Наша організація виросла, і ми розширюємо 
власну спільноту культурних урбаніст_ок, залу-
чаючи людей, які хочуть розвивати своє місто, 
але не знають як це робити. Основна команда 
складається з чотирьох осіб, а також нам періо-
дично допомагають у проєктах волонтер_ки. 
Ми намагаємося працювати таким чином, щоб 
громада нас розуміла, шукаємо для цього різні 
формати і методи. Мистецтво є ефективним для 
цього.

Чи не могли б ви навести приклади мистецьких 
проєктів, реалізованих вашою організацією?

Моєю першою рекомендацією було б підійти 
до процесу написання пісень або перетворен-
ня існуючої як до чогось веселого, тому що це 
так і є. У той момент, коли ви будете захоплені 
процесом, ви здивуєте самі себе дійсно хороши-
ми результатами. Що стосується римування, то 
допомагає, коли хтось є поруч. Я вважаю, що 
двоє або більше людей можуть краще підібрати 
рими, ніж тільки одна. Знову ж таки, це процес, 
і якщо ви сповнені пристрасні, і якщо у вас є 
однодум_иці навколо, протягом години ви мо-
жете випустити пісню, яка стане невеличким 
хітом.

Чому, на вашу думку, музика і мистецтво в 
цілому важливі для активізму?

Вони життєво важливі для духу активізму, який 
в іншому випадку може бути занадто серйоз-
ним, а іноді навіть гнітючим. Оскільки більшість 
активізму виступає проти чогось проблематич-
ного, дуже легко відчути себе пригніченою або 
перевантаженою. Адже в більшості випадків ми 
всього лише молодь проти гнітючої держави і 
злих корпорацій. Дивовижно, що нам вдається 
стільки робити робимо в цьому репресивному 
або апатичному політичному кліматі. Завдяки 
музиці та мистецтву ми можемо згуртувати ін-
ших і мотивувати їх приєднатися, а також дати 
собі щоденну частку позитиву, сміливості та 
впевненості, що щось обов'язково зміниться на 
краще. Музика може бути свічкою в темні часи, 
що освітлює наш шлях.
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Деякі з наших проєктів полягають в суто мис-
тецьких заходах, що допомагають нам формува-
ти спільноту навколо організації. Згодом, разом 
з людьми ми спілкуємося про соціальні пробле-
ми, використовуючи мистецтво як інструмент.

Наприклад, в 2020 році ми запросили відомого 
українського художника Гамлета Зіньковського, 
який за сім днів створив 8 муралів. Також була 
відкрита його персональна виставка, і прове-
дено ряд заходів, щоб привернути увагу до 
нових арт-об'єктів і показати громаді сучасне 
мистецтво. Інший приклад - “Музей на пляжі” 
- разом з місцевим художником ми розмалю-
вали стіну морського порту, яка межує з попу-
лярним пляжем. Ми зобразили репродукції 
картин українських художників і художниць. 
Тоді місцевий художній музей провів спеціаль-
ну екскурсію для школярів і гостей міста. Зараз 
навколо цієї стіни починає формуватися гро-
мадський простір. Гроші на фарби для "Музею 
на пляжі" було зібрано завдяки краудфандингу 
(близько 1300 євро).

Також ми заснували фестиваль анімації «Рав-
лик-Фест», що вже 5 років просуває анімацію 
як інструмент соціальних змін, зокрема для ар-
тивізму. У рамках фестивалю ми презентували 
цифрову виставку про упередження в суспіль-
стві щодо людей з інвалідністю, а також навчи-
ли активіст_ок створювати власні мультфільми 
для просування суспільно важливих питань. 
Впроваджуючи ще одну ініціативу, ми зустрі-
лися зі студент_ками місцевого університету 
та створили мистецькі проєкти, спрямовані 
на подолання гендерних стереотипів. Пізні-
ше виставка об'їздила всю Україну. Раніше ми 
проводили форум-театри на тему врегулювання 
конфліктів і ненасильницького спілкування для 
внутрішньо переміщених осіб, а також щодо 
гендерно-зумовленого насильства.

Як жителі міста реагують на такі нові про-
гресивні концепції та ідеї?

Історично наше місто розвивалося стрімко і 
тому виявилося дуже мультикультурним. Але 
сьогодні місцеві жител_ьки називають Бердян-
ськ «тупиковим містом». Бердянськ є кінце-
вою точкою багатьох транспортних маршрутів 
- люди не відвідують наше місто транзитом, як 

Дніпро чи Київ. Якщо хтось їде до Бердянська, 
то це цілеспрямоване рішення. Загалом, це ха-
рактерно для багатьох місць, які не є мегаполі-
сами.

Більш того, значна кількість молоді їде до інших 
міст у пошуках освіти або роботи, і більшість з 
них ніколи не повертаються. Наприклад, багато 
молодих людей постійно мігрують до Харкова 
через різноманітність університетів, і через це 
його населення залишається дуже молодим. 
Бердянськ, навпаки, є набагато старшим. Більш 
прогресивна молодь, яка відкрита до нового, 
найчастіше мігрує з нашого міста. Це одна з 
причин, чому Бердянськ досить консерватив-
ний. Ця проблема актуальна для багатьох не-
великих містечок без активного культурного 
життя. Як результат, коли мова йде про багато 
інноваційних тем або проєктів, таких як ген-
дерна рівність, люди, як правило, відкидають їх. 
Наприклад, саме слово "гендер" є для них три-
гером - вони цього бояться і повторюють "нам 
це не потрібно, це має бути заборонено". У не-
великих містах прогресивні ініціативи повинні 
реалізовуватися поступово, крок за кроком, без 
чогось провокаційного на початку.

Чи складно реалізовувати такі проєкти в ма-
ленькому місті?

Місцева влада підтримувала нас лише на сло-
вах, проте навіть не згадували назву організації 
при описі наших проєктів в підконтрольних 
їм місцевих ЗМІ. Сьогодні ситуація трохи по-
кращилася (ми припускаємо, що це пов'язано з 
відсутністю політичних амбіцій в нашої органі-
зації протягом місцевих виборів). Тепер наші 
відносини можна на стадії “не створювати зай-
вих труднощів”.

Варто зазначити, що в невеликих містах хороша 
репутація заробляється швидше. Але в той же 
час помилки можуть мати сильніший негатив-
ний вплив. Місцевий бізнес добре знає нашу 
команду й готовий допомогти без особливих 
умов. У нашому випадку розмір міста не впли-
нув на нашу здатність отримувати спонсорство.

Серед проблемних моментів можна назвати 
низьку інтеграцію сучасних процесів у повсяк-
денне життя міста, як технічних, так й органі-

заційних. Наприклад, люди не дуже знайомі 
з різними онлайн-інструментами, наприклад, 
краудфандингом.

Тут складніше знайти і залучити аудиторію на-
віть на безкоштовні заходи (цікаво, що люди 
середнього віку тут зазвичай активніші, ніж 
молодь). Активіст_кам доводиться витрача-
ти більше часу і як людських, так і фінансових 
ресурсів на рекламу, щоб зібрати більшу ауди-
торію. Особисті знайомства в нашому місті є 
найефективнішими.

Крім того, бракує якісних послуг з організації 
великих заходів, таких як кейтерінг, вуличні 
туалети, електротехнічні послуги тощо. Також 
може бути складно знайти місце для проведен-
ня семінарів або тренінгів - таких місць всього 
кілька і вони не завжди доступні.

Слід також зазначити, що у невеликих містах 
не так багато фахів_чинь, як у великих, і якщо 
організація хоче запросити їх на лекцію або 
воркшоп, то це передбачає додаткові витрати на 
проїзд і проживання.

Великий плюс у тому, що аудиторія не настіль-
ки розбалувана, як у великих містах - тому її 
легше здивувати. Кожна подія в Бердянську 
унікальна, помітна і важлива. Завдяки цьому ак-
тивіст_ки можуть просто адаптовувати досвід 
інших міст і громад до контексту свого міста й 
досягти вау-ефекту.

Які ваші плани на майбутнє??

Ми продовжимо урбаністичний напрям органі-
зації та популяризуватимемо мистецтво в Бер-
дянську. Говорячи про наступні проєкти, ми 
хочемо зробити звуковий дизайн для картин 
місцевого художнього музею, щоб привернути 
увагу до людей з порушеннями зору. Ми також 
зацікавлені в підтримки нових активісток на-
шої громади, які самі ініціюватимуть проєкти. 
Чекаємо, коли в місті сформуються нові молоді 
команди, що в майбутньому можуть стати на-
шими конкурентами.

Яку пораду ви б дали молодим людям, які жи-
вуть у маленьких містах і хочуть почати 
практикувати артивізм?

Ми б порекомендували починаючи не з форми, 
а з цілей і суті. Скажімо, якщо вам потрібна га-
лерея, ви можете домовитися з місцевим кафе 
про проведення виставки. Якщо вам потрібен 
молодіжний простір, то можна провести пер-
шу зустріч в лекційному залі коледжу і спро-
бувати згуртувати спільноту, яка буде згодом 
готова створити і підтримувати такий простір. 
Молодіжний простір як інституцію не створює 
наявність кімнати під назвою «Молодіжний 
простір». До речі, ці перешкоди можуть сти-
мулювати вас бути більш творчими в своїх діях.

І якщо ви чогось хочете, вам потрібно це роби-
ти! На самому початку в наше анти-кафе вірили 
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всього кілька людей. Та треба зосереджуватись 
на позитивних відгуках, а не негативних. Сум-
ніви бувають у всіх, як і страх бути незрозуміли-
ми для друзів. Але діючи, ви зміните своє ото-

чення і, безумовно, знайдете людей, які готові 
щось створювати разом  з вами. ФОТОГРАФІЯ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПОЛІТИЧНОГО 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Майя Кліментіч, Катерина Андрєєва

Перша в історії фотографія була зроблена 
примітивною камерою ще в 1826 році. 
Це був вид з вікна будівлі - дах, залитий 

сонцем, закарбований Жозефом Нікефором 
Ніепче у Франції. Сьогодні мистецтво фото-
графії просунулося далеко вперед: ми отримали 
зображення галактик, поверхонь інших планет 
і мікроскопічні зображення живих організмів, 
навіть атомів. Наука фотографії зайшла далеко 
не тільки з точки зору обладнання, але й з точ-
ки зору того, для чого фотографія використо-
вується. Не лише для пейзажів або портретів. 
Фотографії в даний час можуть бути викори-
стані в якості інструменту для активізму, задля 
поширення ваших меседжів і для створення 
політичних висловлювань. Це один з найпо-
тужніших візуальних інструментів, а також він 
доступний, простий у використанні і швидко 
розповсюджується. 

Фотографія стала масовим художнім інструмен-
том. Вам не потрібна дорога професійна камера 
для зйомки зображень - майже всі нові телефо-
ни мають камери, що дозволяють робити фо-
тографії високої якості. Зробити фотографію 
дуже просто - треба всього лише натиснути 
кнопку. Те, що камера може вхопити, залежить 
від вашої ідеї, уяви і креативності. Фотографія 
чудово підходить, якщо ви хочете закарбувати 
важливі моменти з друзями, сім'єю, або коли ви 
подорожуєте і бачите красиві пейзажі. Ви роби-
те знімок і це надихає вас - аж поки ви його не 
видалите. 

Але як ми можемо використовувати фото-
графію для активізму і політичного висловлю-
вання? Ми живемо в світі, де в кожному куточку 
можна знайти щось неправильне і болюче. Про-
блеми не тільки на вулицях, але і в наших будин-
ках, установах, уряді. Безліч ідей та візуального 
матеріалу на вибір. Однак ідеї не обов'язково 
повинні базуватися на соціальних проблемах - 
вони можуть народитися з будь-якої життєвої 
ситуації, позитивної чи негативної. Як ви її за-
карбовуєте, і як ви її сприймаєте, це і буде ос-
новним впливом вашої фотографії. Фотографія 
стала важливим інструментом у глобальній 
політиці та повсякденних випусках новин. Со-
ціальні медіа квітнуть від сили фотографії - від 
клікбейтних новини до масових політичних та 
активістських кампаній.

Основна сила фотографії - людські емоції. Наш 
мозок природно пов'язує певні візуальні образи 
з емоціями. Уявіть собі, наприклад, фотографії 
з війни або фотографії луків і лісів - як ці два 
візуальні ефекти змушують вас почувати себе? 
Така когнітивна здатність і є тим, що дозволяє 
фотографам робити висловлювання. Бачити - 
це вірити. І це найважливіший факт для вашої 
політичної фотографії.

Коли ви використовуєте фотографію як інстру-
мент для створення висловлювання, ви повин-
ні бути обережними і розуміти, що далі з ним 
можуть відбутись маніпуляції. Ми живемо у 
віці цифрових технологій і все, що ви показа-
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ли світові, можна копіювати, редагувати, не-
правильно використовувати, деконструювати 
та хибно тлумачити. Якщо ви пошукаєте деякі 
з найбільш знакових політичних фотографій, 
ви, швидше за все, знайдете імена людей, яких 
ви ніколи не чули. Коли ви подивитися на їх 
фотографії, ви, ймовірно, зрозумієте, що бачи-
ли їх десь раніше, оскільки ними діляться та їх 
використовують для різних цілей. Щось, що 
спочатку мало підвищувати обізнаність про 
гендерно-зумовлене насильство, пізніше може 
бути витлумачене кимось як виправдання або 
мотивація продовжувати насильницькі дії.

Крім того, щоб переконатися, що ваша фото-
графія передає суть висловлювання, ви можете 
використовувати силу підписів. Підпис — це 
кілька слів, речення або два слова щодо кон-
тексту фотографії. Використовуючи його, ви 

переконаєтеся, що висловлювання є чітким і 
сильним, а також зможете запобігти можливим 
зловживанням. Підпис може змусити замисли-
тися над контекстом, в якому була зроблена фо-
тографія, або просто розкрити більш широко 
проблему, представлену на фото.

Щодо політичної фотографії, ви можете пошу-
кати цей термін або перейти на наступні сайти: 
lensculture.com, worldphoto.org, Visual Global 
Policy (і подібні). Перед вами деякі роботи для 
натхнення.

Фото: "Хто тобою володіє?" Найда 
Ходжич/ Dharma Photography

Підпис: Ми володіємо технологіями, 
всіма гаджетами і обліковими записами, 
без яких ми не могли б уявити своє 
життя, чи вони володіють нами?

Фото: "Вид" студії XIII

Фото Сергія Бабенка
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ЩО ЯКБИ???
Єлєна Петровська, Маша Пашкова-Дзнеладзе

Що якби ми сіли і уявили, як виглядало б життя з іншим підходом до мис-
тецтва?
Що якби ми цінували мистецтво настільки, наскільки цінуємо гаджети?
Що якби мистецькі предмети не були обов'язковими для дітей у школі?
Що якби технічні предмети не були обов'язковими для дітей у школі?
Що якби дітям, які хочуть займатися мистецтвом, не доводилося витрачати 
гроші на художнє приладдя?
Що якби ми могли мати однаковий доступ до фільмів з усього світу?
Що якби фільми знімалися по всьому світу на рівних умовах?
Що якби актор_ки найпопулярніших фільмів не були білими?
Що якби головними героями мейнстрімних фільмів були не чоловіки?
Що якби кіно- і театральна індустрія менше базувалася на непотизмі?
Що якби кінорежисерок поважали та цінували так само, як і кінорежи-
серів?
Що якби в нагородах для акторів в головних і другорядних ролях не було 
гендерно-зумовленого поділу?
Що якби жінкам не дозволяли виступати в театрі, як це було колись?
Що якби театральна індустрія була вільна від сексуального насильства?
Що якби в нас були театральні п'єси, написані тільки жінками, трансгендер-
ними і гендер-квір людьми?
Що якби всі витвори мистецтва було зроблені тільки жінками, трансгендер-
ними і гендерн-квір людьми?
Що якби ми бачили мистецтво в більшій кількості різних сфер?
Що якби ми розглядали мистецьку складову дизайну і архітектури, навіть 
якщо в них є технічні аспекти?
Що якби в нас не було тільки цисгендерних чоловіків у списку найвідомі-
ших архітекторів світу?
Що якби ми не думали, що тільки чоловіки можуть добре працювати в 
технічних галузях?
Що якби ми не робили припущення про можливості людей на основі їх 
статі?
Що якби жінки, трансгендерні та гендер-квір люди розробляли дизайни 
для предметів повсякденності?
Що якби жінки, трансгендерні та гендер-квір люди розробляли план голов-
ної площі вашого міста?
Що якби студент_кам архітекурних факультетів не доводилося купувати всі 
матеріали для навчання?
Що якби музичні інструменти надавалися безкоштовно будь-кому, хто 

зацікавлені в створенні музики?
Що якби діти без батьків з музичним бекграундом отримували таку ж під-
тримку у вивченні музики?
Що якби всі жанри музики сприймалися серйозно і з повагою по відношен-
ню до артист_ок?
Що якби художники отримували базовий дохід незалежно від того, як 
часто вони створюють мистецтво?
Що якби культурні центри та невеликі галереї процвітали замість того, щоб 
бути занедбаними через брак коштів?
Що якби мистецтво і культура були трохи вище в списках пріоритетів у 
країнах по всьому світу?
Що якби в художніх школах не було прив’язаних до часу екзаменаційних 
періодів, і ми_сткиням можна було б виражати себе, коли вони відчувають 
спроможність це робити?
Що якби в нас були відкриті і безкоштовні заняття з арт-терапії в кожному 
місті для людей будь-якого віку?
Що якби ми_сткині могли вільно створювати мистецтво в своїх міських 
просторах без необхідності проходити через довгі та вимогливі бюрокра-
тичні процедури?
Що якби музична індустрія не була обмежена умовами лейблів звукозапису 
і обов'язками перед ними?
Що якби ми сіли й уявили, як би виглядало життя з іншим підходом до 
мистецтва?
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КОМАНДА 
ПРОЄКТУ

Оргкомітет проєкту “Мистецтво як 
притулок”: Aнастасія Стосіч, Тамар Джакелі, 
Лусіне Козакян, Катерина Андрєєва, Сельма 
Левренце, Маша Пашкова-Дзнеладзе.

Редакційна команда: Катерина Андрєєва, 
Сельма Левренце, Майя Кліментіч, Єлєна 
Петровська та Маша Пашкова-Дзнеладзе.

Оргкомітет онлайн-курсу “Мистецтво 
для молоді, феменіст_ок і квір-людей 
Східної Європи: Лусіне Козакян, Катерина 
Андрєєва, Сельма Левренце, Майя Кліментіч, 
Ганна Філістовіч, Камран Азізлі, Єлєна 
Петровська та Маша Пашкова-Дзнеладзе.

Анастасія Стосіч навчається за спеціалізацією “менеджмент”. У минулому була 
членкинею “Молодих Зелених Сербії”, і зараз захоплюється “етичною” модою. 
Анастасія активно підтримує місцевий малий хенд-мейд бізнес і любить проводи-
ти вільний час за прогулянкою.

Ганна Філістовіч вчилася на спеціальності “Медіа та комунікація” в Європейському 
гуманітарному університеті в Литві, а потім 2,5 роки працювала в феміністичній 
організації "Центр ЇЇ права". Ганна - активістка феміністичного руху з Білорусі, яка 
організовує такі заходи, як феміністичний стендап, лекції на гендерну тематику та 
тренінги з боротьби з інтерналізованою мізогінією. У вільний час Ганна з радістю ка-
тається на велосипеді, займається йогою та експериментує з різними формами кіно.

Катерина Андрєєва є членкинею робочої групи RUMB. Вона здобула магі-
стерський ступінь з публічної політики та управління. Довгий час працювала в 
благодійній організації, а також у громадському аналітичному центрі. Катерина 
вважає, що сильну й стійку країну слід будувати із сильних невеликих громад. 
Основними сферами її інтересів є політика, доказові політики і справедливий 
розвиток міст.

Камран Азізлі є співкоординатором Гендерної робочої групи. Активно 
долучений до ЛГБТ+ активізму з 2018 року й дотепер, реалізував кілька 
квір-проєктів в Азербайджані. Він цікавиться управлінням проєктами, ген-
дерною проблематикою та економікою. Камрану подобається проводити час з 
квір-друзями, танцювати і бути на свіжому повітрі.

Лусіне Козакян – правозахисниця та активістка з Вірменії. Вона є проєктною 
директоркою у “Frontline Youth Network” і членкинею Гендерної робочої гру-
пи. Лусіне працює з темою прав жінок. Її академічні інтереси - конфлік-
ти та дослідження миру. Вона вважає, що маленькі кроки мають велике 
значення.

Сельма Левренце –  “зелена” правозахисниця з Риги, Латвія, в даний час вико-
нує обов'язки речниці молодіжної організації "Протести". Вона захоплюється 
правами ЛГБТК+ та екоактивізмом у Східній Європі. Працює помічницею 
депутатки в міській раді Риги, навчаючись на останньому курсі спеціальності 
“Політологія та комунікаціі”. 

Тамар (Тата) Джакелі  – “зелена” фем-активістка. Її можна побачити як з 
мегафоном, так і з гітарою в руках на акціях протесту, пов’язаних з екологіч-
ною та соціальною справедливістю в Грузії. Вона працювала координаторкою 
гендерних проєктів в “Молодих Зелених Грузії”, а у вільний час насолоджується 
прогулянками на свіжому повітрі. Пише пісні для протестів й не тільки. П'ять 
років жила і навчалася у місті Істон, штат Пенсільванія, США, а зараз продовжує 
навчання в місті Лунд, Швеція.

Майя Кліментіч – колишня членкиня виконавчого комітету CDN та член-
киня Гендерної робочої групи. Родом із Тузли, Боснія і Герцеговина. Брала 
активну участь у житті громадських організацій завдяки активізму та волонтер-
ству в організації “Revolt” й інших локальних фем-організаціях. Навчає дітей 
гендерній рівності, а також залучена до низки проєктів з протидії гендерному 
насильству. У рамках навчання вона цікавиться зеленими технологіями та 
підходом до охорони навколишнього середовища в інженерії харчової промис-
ловості.

Єлєна Петровська є проєктною асистенткою у CDN. Вона - молода “зелена” 
активістка, яка вивчає науки про навколишнє середовище та можливі шляхи спри-
яння посиленню руху "зелених" у Східній Європі. У вільний час любить читати, 
досліджувати різні медіуми мистецтва та заряджатися енергію на природі.

Маша Пашкова-Дзнеладзе є проєктною координаторкою в CDN. Вона 
почала займатись активізмом у “Молодих Зелених Грузії” в 2012 році, а потім 
відповідала за робочу групу з альтернативної урбанізації в якості членкині 
виконавчого комітету CDN. Її також цікавлять цифрові права, гендер, клімат, 
освіта та антикапіталізм. Вона із задоволенням читає художню літературу та 
малює.
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