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ВСТУП

Актуальність теми. Роль жінок в суспільстві давно привертала до себе увагу
дослідників. Тема гендерних аспектів суспільного життя є дуже популярною в
західній науковій думці. Зі збільшенням кількості жінок у вищих ешелонах
міжнародної та державної політики з’являється все більше досліджень та
наукової літератури про вплив та діяльність жінок у політичних процесах.
Однак на сьогодні у світі відсутній комплексний аналіз феномена жінки
як суб’єкта управлінської діяльності в системі міжнародних відносин,
недостатньо розроблені категорії і поняття гендерної проблематики саме у
сфері зовнішньої політики. При аналізі зовнішньої політики держави гендерний
чинник досі не враховувався. Натомість враховувалися лише особистісні
характеристики політичного діяча як суб’єкта прийняття рішень.
Дослідження питань гендерної рівності та впливу жінок на процеси
прийняття політичних рішень є особливо актуальним для України в рамках її
євроінтеграційних процесів. Чимало українських дослідників намагаються
зробити акцент на проблемі доступу жінок до політичних процесів в Україні та
пропонують різні механізми досягнення гендерної рівності. Незважаючи на це,
необхідно спочатку дослідити вплив збільшення кількості жінок на формування
політичних рішень, особливо у сфері зовнішньої політики, яка є надважливою
для України на сучасному етапі. Тому актуальність даного дослідження полягає
у тому, щоб дізнатися рівень впливу, роль та місце гендерного чинника серед
інших чинників у процесі формування зовнішньополітичних рішень.
Мета роботи - визначити вплив гендерного чинника на процес
формування зовнішньополітичних рішень
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання :
- Розкрити особливості процесу прийняття зовнішньополітичних рішень
- Визначити сутність та складові поняття «гендерний чинник»
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- Проаналізувати місце гендерного чинника у політичних процесах
- Розкрити особливості впливу гендерного чинника на процес
формування та здійснення зовнішньої політики держави
- Здійснити аналіз вітчизняної та зарубіжної практики впливу
гендерного чинника на зовнішню політику держави.
Об'єкт дослідження - процес формування зовнішньополітичних рішень.
Предмет дослідження - гендерний чинник у процесі формування
зовнішньополітичних рішень.
В досліджені використовувалися такі наукові методи: загальнонаукові
(аналіз і синтез), структурний, тематичний, абстрактно-логічний метод, метод
спостереження. Порівняльний метод використовувався для визначення ролі
жінок у зовнішній політиці різних держав, а також інструментів і засобів
впливу на формування та реалізацію зовнішньої політики. Метод аналізу
документів дозволив проаналізувати нормативну базу в контексті місця та ролі
гендерного чинника у політичних процесах держави.
Джерельна

база

дослідження:

у

процесі

підготовки

наукового

дослідження були використані праці вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Зокрема, у вітчизняній науковій думці проблемам гендеру були присвячені
праці таких науковців як: Н. Грицяк, О. Кулачек, Т.Мельник, Н. Білинської та
інших. Західні наукові школи включають у себе праці таких науковців: А-М.
Слотер, Річард К. Айхенберг, С Фултон, К. Хілл, С.Башевкін.
Окреме місце займають статистичні дані Євробпрометра, національні
опитування тощо, дані Міжпарламенстького союзу. Значна увага була
приділена аналізу нормативних документів. Велика частина масиву література
в контексті цього дослідження була опрацьована з провідного західного
ресурсу «Foreign Policy Analysis».
Структура роботи: робота складається зі вступу, 3 розділів, 7
підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість
сторінок складає 110.
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО - КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО
СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕР» ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ
ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ.
1.1 Методологічні засади гендерних досліджень
Одна з ключових характеристик демократичного розвитку XX ст. здобуття жінками в більшості країн світу права на участь у політичному житті.
Отримання

жінками

цивільних

прав

передбачає

наявність

гендерних

відмінностей політичної діяльності і вплив цих відмінностей на результат
взаємодії політичних суб’єктів . Очевидно, що при цьому виникає потреба
пристосування політичних практик до нових стандартів політичної участі,
значення яких зобов'язана інтерпретувати сфера інтелектуального осмислення
політики. Проте будь-яка спроба оцінити ступінь впливу жіночої участі на
динаміку сучасних політичних процесів змушує дослідника звертати увагу на
специфіку предмета вивчення - гендерну асиметрію, яка свідчить про те, що
основний критерій гендерного вимірювання і вивчення політики в XXI ст. протиріччя між декларативним і фактичним рівноправ’ям.
Політика є однією з найбільш публічних сфер життя суспільства, де
історично склалося фактично повне домінування чоловіків. До початку XX
століття участь жінок в політиці була мінімальною. Однак жінки поступово
завойовують і цю область діяльності. Спочатку жінки вимагають реалізації
активного виборчого права, чого і домагаються практично повсюдно протягом
XX століття. А пізніше, отримують можливість брати пряму участь у
політичних процесах.
Впродовж останнього десятиліття можна спостерігати певні зміни в
світовій конфігурації представленості жінок в політиці. Деякі світові регіони
демонструють збільшення кількості жінок в органах влади. При цьому
характерно, що культура цих регіонів і держав, їх складових, традиційно не
була гендерно-орієнтована, рух за права жінок був практично відсутній, а самі
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жінки не вважають своє політичне просування довгоочікуваним «проривом». І,
навпаки, в регіонах, де тривалий період часу питання гендерної рівності
піднімаються на найвищих рівнях, значного вирівнювання гендерної асиметрії
не спостерігається.
До закінчення «холодної війни» у світі лише кілька жінок були
міністрами закордонних справ. Однак з початку 1990-х років жінки все частіше
виступають у цій ролі, хоча вони як і раніше становлять меншість при розробці
зовнішньої політики. У вересні 2018 року Канада і Європейський Союз провели
першу в історії зустріч міністрів закордонних справ серед жінок: у ній взяли
участь вісімнадцять з майже тридцяти жінок-міністрів закордонних справ країн
з п'яти континентів [91]. Зростаюча кількість жінок у вищих ешелонах
зовнішньополітичних інститутів ставить очевидне питання: чи впливатимуть
вони на рішення зовнішньої політики? Анн-Марі Слотер - аналітик із
зовнішньої політики, перша жінка в історії США, яка зайняла пост голови з
політичного планування Держдепартаменту, стверджувала, що більша кількість
жінок, які займають керівні посади в сфері зовнішньої політики, значно змінить
світ - від збільшення кількості мирних переговорів до мобілізації міжнародних
коаліцій [128]. Франсіс Фукуяма - відомий американський філософ та економіст
зазначав, що світ, яким управляють жінки, буде слідувати іншим правилам. Він
буде менш агресивним, авантюрним та жорстоким [92]. З'явилися мережі, що
заохочують жінок до участі в міжнародних справах. У той же час, Швеція і
Канада заявили, що вони проводитимуть феміністську зовнішню політику, а
кілька країн дотримуються норм, орієнтованих на жінок, таких як виконання
резолюції 1325 (2000р.) Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру і безпеки та
розширення участі жінок в процесі прийняття рішень [37].
Однак, до недавнього часу, стать осіб, які приймають рішення, і їх вплив
на характер прийняття рішень, як правило, ігнорувалися при аналізі зовнішньої
політики (АЗП).

Яскраво виділялася відсутність явних посилань на жінок,

чоловіків або гендер в основній літературі АЗП. Поверховий огляд покажчиків
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популярних підручників АЗП не може виявити словосполучень «стать»,
«жінка» або «чоловік» [52,134].
Взагалі, сучасне розуміння фемінізму та гендерний підхід до всього
суспільного життя були започатковані

у відомій праці Сімони де Бовуар

«Друга стать». У 60-х роках ХХ ст. відбулась гендерна революція, наслідком
якої стало значне зростання уваги науковців до цих питань. У дослідженнях
західних науковців аналізується співвідношення жіночого і чоловічого начал у
всіх сферах життя. Зокрема слід назвати таких відомих авторів, як Д.
Мейер (монографія «Стать і влада: повстання жінок в Америці, Росії, Швеції,
Італії», 1987 р.), Н. Девіс (монографія «Історія жінок на Заході», в якій є
окремий розділ «Жінка і політика»), П. Норріс (монографія «Політика
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сексуальна рівність», 1987 р.; «Гендер та партійна політика», 1993 р.; «Жінки в
політиці», 1996 р.; «Жінки, засоби масової інформації та політика», 1997 р.)
та

інші. Опису методології гендерних досліджень присвячені роботи

російських дослідників: Є. Здравомислової [24], А. Темкіної [24], О. Вороніної
[9].
Гендерний чинник і в західній, і у вітчизняній політології визначається
термінами нерівності. А. Лейпхарт дає жінкам характеристику «меншини в
політичному, а не в кількісному сенсі» [114], а Р. Чілкот - «дискримінованих
меншин» [68], фактором «виключення жінок з політичного життя». Є.Б.
Шестопал називає жінку в політиці «неординарним випадком» [48]. Таким
чином, політика як у вимірі окремої держави, так і у світі залишається
традиційною сферою чоловічого панування, в якій сформована думка про те,
що жінки можуть розраховувати на реалізацію своїх амбіцій в цій області лише
в останню чергу.
У вітчизняній науковій літературі останнім часом також приділяється
велика увага вивченню гендеру. Незважаючи на те, що в нашому суспільстві
сьогодні спостерігається головним чином негативне ставлення до гендеру як
такого, гендерної рівності взагалі, у тому числі й в державному управлінні,
гендерна проблематика постійно перебуває в полі зору українських дослідників

8

і гендерна політика дедалі частіше стає предметом розгляду вітчизняних
науковців. Насамперед слід назвати монографію Н. Грицяк [17], де
розглядається формування гендерної політики в Україні, аналізуються
проблеми теорії, методології, практики, та монографію О. Кулачек [26], де
розкриваються механізми реалізації державної політики рівних прав та
можливостей, акцентується увага на перешкодах кар’єрному зростанню жінок у
сфері державної служби, гендерних диспропорціях у владних структурах
України, а також колективну монографію «Гендерні аспекти державної
служби» [104]. Серед навчальної літератури необхідно виділити такі видання:
підручник «Гендерна політика в системі державного управління» за загальною
редакцією М. Білинської [2], у якому висвітлюються засади гендерної політики
в системі державного управління, аналізується зарубіжне законодавство про
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, розглядаються
механізми впровадження гендерної рівності тощо; навчальний посібник
«Основи гендерної політики в парламентській діяльності» за загальною
редакцією В. Гошовської [16], де, зокрема, аналізується законодавче і
нормативно-правове забезпечення гендерної політики, навчально-методичний
посібник «Реалізація гендерної політики в управлінні освітою» за загальною
редакцією Н.Протасової [33], у якому висвітлюються теоретичні основи
гендерної рівності,. Варто також згадати напрацювання: О. Вілкової [8], яка
аналізує сучасні моделі гендерної політики; І.Тукаленко [44], яка досліджує
рівність прав і можливостей жінок і чоловіків; В.Соколова і М.Саприкіної , які
висвітлюють тенденції гендерної політики в Європі й Україні.
У сучасних гуманітарних дослідженнях ця проблема стає все більш
популярною. Вона має міждисциплінарний характер: гендерні аспекти різних
явищ вивчають у політології, соціології, психології, історії, філософії,
державному управлінні тощо. Зокрема слід відзначити працю узагальнюючого
характеру - монографію Т. Мельник «Гендерна політика в Україні» [28]. На
сьогодні вже захищено низку кандидатських і докторських дисертацій з питань
гендерних аспектів політики в Україні. Участі жінок в історії України
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присвячено монографії В. Галаган, Н. Ковальської, О. Козулі, Л. Шумрикової,
статті Н. Шевченко. Харківський гендерний центр та Одеський науковий центр
жіночих досліджень у 1999 р. опублікували колективну монографію «Жіночі
студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні»[47].
Склалося чимало різних підходів у межах гендерної концепції.
Найсучасніший серед них, постмодерністський, сформувався протягом останніх
25 років. Постмодернізм у науці пропонує розглядати будь-які явища з точки
зору гендерних особливостей суб’єкта пізнання, його специфічних ціннісних
орієнтацій. Розробляються новітні концепції, зокрема у праці Джуді Батлер
«Гендерні проблеми» (1990 р.) висунуто ідею квір-ідентичності[111].
Істотну роль в розвитку марксистської точки зору в аналізі становища
жінок зіграли роботи Ф. Енгельса [21], А. Бебеля [4]. Розвитку досліджень в
ліберальному напрямку сприяли роботи Дж. С. Мілля, С. Бовуар [5], Б. Фрідан
[45]. Вплив гендерного чинника на політичну поведінку індивідів зазначено у
роботах Е. Гідденса [14]. У них група американських дослідників детально
розглядає значення «гендерного розриву», що виникає в ході виборів.
Що стосується гендерних досліджень політичного лідерства, то вони
з’являються, починаючи з середини 1970х років, в рамках різних теорій, які
можна поділити на три групи:
1) гендерний фактор вважається основним у сприйнятті лідерства;
2) особистісна позиція вважається фактором, що визначає сприйняття
лідерства;
3) вважаються однаково важливими обидва зазначені фактори .
Звертають на себе увагу концепції Б. Гутека, Дж. Ноумена, Р. Кентера,
згідно з якими гендерний фактор вважається основним у визначенні лідера. Для
пояснення того, що не існує відмінностей між лідерами різної статі,
використовується, зокрема, ідея андрогінії (найвідоміші теоретики - Дж. Спенс
і С. Бем). А теорія андрогінного менеджменту стверджує, що ефективний лідер
повинен перейняти найкраще, що є у лідера-чоловіка і лідера-жінки.
Підкреслюється значення обох факторів - гендерного і лідерської позиції. Це,
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передусім, соціально-рольова теорія гендерних відмінностей лідерів. Згідно з
нею, для лідера-чоловіка і лідера-жінки важливо, по-перше, відповідати
гендерному стереотипу; по-друге, роль лідера висуває до них і загальні вимоги.
Серед сучасних досліджень гендерних проблем у цій сфері виділяються праці
Н. Лавриненко, М. Палуді, І. Жерьобкіної (жіноче політичне підсвідоме), Т.
Мельник, О. Скнар та інших, в яких аналізуються гендерні ролі і стереотипи,
але не вивчаються проблеми формування іміджу політичного лідера, який
завжди є персоніфікованим [39].
Незважаючи на вищезазначене, на сьогодні у світі відсутній комплексний
аналіз феномена жінки як суб’єкта управлінської діяльності в системі
міжнародних відносин, недостатньо розроблені категорії і поняття гендерної
проблематики.

Стратегія

гендерної рівності в системі державного

та

зовнішньополітичного управління ще не набула завершеного вигляду, а тільки
окреслюється науковцями.
Британський історик - марксист, фахівець з Англійської революції XVII
століття Крістофер Хілл у своїй праці лише коротко обговорює гендерні
питання та формування зовнішньої політики [101]. З близько вісімдесяти
випусків, опублікованих до кінця 2019 року в провідному журналі дисципліни
АЗП - Foreign Policy Analysis, тільки чотири статті присвячені безпосередньо
гендерним питанням (Caprioli and Douglass 2008; Davies and True 2017; Towns
and Niklasson 2017; Calin and Buterbaugh, 2018) [63,74,141,71], хоча ще близько
дюжини частково або опосередковано включають стать в якості перемінної в
ході збору даних (майже завжди це опитування та дослідження громадської
думки). Найперша стаття в Foreign Policy Analysis досліджує стан літератури з
АЗП і виділяє багатообіцяючі напрямки сучасних досліджень, але жодна з
досліджуваних робіт не стосується гендеру [107]. Дисципліна АЗП вільна від
статі, тому що зовнішня політика традиційно вважалася вільною від статі.
Однак є кілька публікацій, присвячених впливу жінок на формування
зовнішньої політики. Найбільш докладно це питання розглядається в книзі
Ненсі МакГлен і Мередіт Рід Саркіз «Жінки у зовнішній політиці: Інсайдери»
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(1993). В основному за допомогою опитувань вони вивчили досвід і ставлення
жінок і чоловіків, що визначають політику в Сполучених Штатах, і прийшли до
висновку, що існує мало доказів того, що жінки, які визначають політику,
мають чітко жіночу точку зору щодо основних питань. Також не було доведено,
що збільшення кількості жінок у процесі формування зовнішньої політики
змінюють результати цієї політики, хоча жінки, як правило, мають інший,
більш орієнтований на людей стиль управління. Дослідження проводилося в
кінці 1980-х років, але являє собою найбільш повну спробу зрозуміти роль і
вплив жінок, які формують зовнішню політику, в єдиному національному
контексті [119].
Зовсім недавно вчена та письменниця з Канади Сільвія Башевкін вивчала
вплив жінок як вищих керівників зовнішньої політики в десяти розвинених
демократіях, і виявила, що в кількох країнах жінки, які приймають рішення,
висловлюють більше заяв про гендерну рівність, ніж чоловіки, і також вони
пов'язані зі збільшенням допомоги жінкам на Глобальному Півдні [58].
Дослідження Майкла Коха і Сари Фултон серед державних службовців в
двадцяти двох демократіях показує, що «здатність жінок-посадовців (в області
політики безпеки) представляти інтереси жінок залежить від контексту і рівня
партійного контролю над законодавцями і гендерних стереотипів, яким
посадові особи протистоять» [113]. Зростає кількість досліджень, присвячених
ролі конкретних жінок або груп жінок, які служили дипломатами або брали
участь в міжнародних переговорах за останні кілька, в той час як більш свіжі
роботи зосереджують увагу на гендерних інститутах та вивченні гендера і
дипломатії (Aggestam and Towns 2018) [117,132,66]. Жінки в політичному
керівництві, а саме жіноче лідерство у формуванні зовнішньої політки, також
привертають увагу західних вчених [65,121,131]. Однак в цій літературі не
розглядається процес розробки зовнішньої політики. Хоча було проведено
досить широке дослідження ставлення жінок і чоловіків до питань зовнішньої
політики, яке демонструє, що жінки, як правило, більш миролюбні і менш
войовничі, ніж чоловіки і що жінки дотримуються більш ізоляціоністських
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поглядів на зовнішню політику, ніж чоловіки, ці висновки не завжди
підтверджуються [61,79,116,]. Кілька досліджень також виявили таке явище, як
«феміністський розрив»: феміністи більш ліберальні у зовнішній політиці, ніж
не феміністи [89]. Однак існує набагато менше літератури щодо відмінностей
між жінками та чоловіками як суб’єктами прийняття рішень у політиці: одні
дослідження показують наявність таких відмінностей , а інші - ні що породжує
невизначеність щодо даної проблеми.
Політолог та експерт з гендерних досліджень, директор Центру з питань
гендерних питань, миру та безпеки Жакі Тру стверджує, що одним з трьох
чинників, що сприяють поширенню гендерної проблематики в глобальній
міжнародній політиці, є «зростаюче число гендерно-чутливих жінок і чоловіків
на керівних посадах у зовнішній політиці [142]. Гендерно-чутливі люди - це не
обов'язково жінки. До прикладу можна привести колишнього міністра
закордонних справ Великобританії Вільяма Хейга і його зусилля щодо
запобігання сексуального насильства в умовах конфлікту [75]. У роботі Герріна
і Райт (2016) відсутність поширення гендерної проблематики в зовнішніх
справах ЄС пояснюється відсутністю «оксамитового» або «феміністського»
трикутника, що складається з «фемократів» (осіб в бюрократичній структурі,
які хочуть працювати для досягнення феміністських цілей), організації
громадянського суспільства та епістемологічного співтовариства [151].
Недавні дослідження, які пов'язали ступінь гендерної рівності в державі і
його зовнішню політику [106]. Бриск і Мехта (2014) виявили, що країни з
більшим рівноправ’ям з більшою імовірністю будуть підтримувати міжнародні
зобов'язання проти державного насильства щодо окремих осіб, надавати
якіснішу допомогу в цілях розвитку, захищати права дітей і підтримувати
антидискримінаційні заходи як щодо статі, так і щодо сексуальної орієнтації.
Це важливі висновки, але результати не пов'язані з процесом розробки
зовнішньої політики. Загалом, з'являється все більше літератури, в якій
розглядається, принаймні побічно, роль жінок у зовнішній політиці [62].
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Метою гендерних досліджень є аналіз політики в аспекті гендерної
концепції, а саме: вияв особливостей поглядів на політику та владу чоловіків і
жінок, аналіз політичної активності, ролі та місця в політичній системі
чоловіків та жінок, висвітлення і вивчення світового досвіду гендерної політики
й порівняння

його з

українськими

реаліями,

вироблення

практичних

рекомендацій для поліпшення та вдосконалення гендерної політики і гендерної
демократії в Україні. Особливої актуальності набуває ця тема з огляду на
інтеграцію України до Євросоюзу, приєднання до рекомендацій світових
організацій щодо впровадження демократії, зокрема гендерної, й ліквідації будь
яких форм дискримінації, в тому числі за ознакою статі.
1.2 Структурні

особливості

формування

та

реалізації

зовнішньополітичних рішень
Від прийнятого рішення залежить успіх або провал зовнішньополітичної
стратегії,

кількість

витрачених

ресурсів

і

багато

іншого.

Кожне

зовнішньополітичне рішення має свою специфіку в залежності від сфери і
галузі, але є і загальна схема, алгоритм, який є універсальним для різних
змінних. Вивчення механізму і процесу прийняття зовнішньополітичних рішень
є необхідною частиною історичної науки. За допомогою цього можна засвоїти
особливості основних категорій, джерел і базових методологічних принципів,
корисних при дослідженні систем прийняття політичних рішень в різних
державах. Необхідно мати на увазі, що при формуванні політичних рішень
відбувається викривлення об'єктивних історичних умов через досвід, знання,
ідеологічні та ціннісні орієнтації конкретних особистостей. Тому аналіз
прийняття рішень, по-перше, дозволяє зрозуміти, як і ким формується політика
конкретної держави. По-друге, виявляючи загальні і особливі риси систем
прийняття рішень в різних ситуаціях, можна визначити їх ефективність та
впливовість.
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При вивченні механізму прийняття рішень слід пам’ятати про його
багатовимірність і складність, які не дозволяють звести це явище до
раціональної, передбачуваної моделі. Це твердження, звичайно ж, не скасовує
важливості різних прикладних методів, що дозволяють формалізувати об'єкт
дослідження. Важливо пам'ятати, що політичне рішення на рівні держави
приймається через взаємодію безлічі суб'єктивних і об'єктивних факторів.
Теоретично, особи, які приймають рішення, повинні діяти в інтересах більшості
громадян і відповідно до об'єктивних тенденцій міжнародного розвитку, а з
іншого боку - з урахуванням дійсних можливостей держави. Але на практиці
цього не тільки не відбувається, але інколи трапляється рівно навпаки: рішення
суперечать, здавалося б, найбільш раціональній логіці. В результаті можуть
наступати катастрофічні політичні наслідки для держави в масштабах регіону
або навіть всієї міжнародної системи. Так що налагоджений механізм
прийняття рішень - це необхідна, але не достатня умова ефективної зовнішньої
політики держави.
Складність процесу прийняття рішень диктується ще двома обставинами.
По-перше, в ньому прямо і побічно беруть участь велика кількість відомств і
організації, а отже і велика кількість осіб. По-друге, на нього впливає безліч
факторів різної природи. Наприклад, історія розвитку держави і його
зовнішньої політики, місце держави на міжнародній арені в контексті тенденцій
розвитку, розстановка політичних сил всередині держави і на міжнародній
арені, особистий стиль керівника, політичний устрій, культурні і політичні
традиції. Досліднику необхідно враховувати як специфічне поєднання і вплив
цих факторів в конкретні періоди історії, так і загальні стереотипи в роботі
механізму прийняття рішень, які проявляються в різних умовах. Але у цій
роботі робиться акцент на особистісних якостях окремих людей. Тому
важливим завданням у даному дослідженні є виокремити саме цей фактор з
поміж багатьох та проаналізувати його вплив окремо від інших.
Крістофер Хілл визначає зовнішню політику як «сукупність офіційних
зовнішніх

відносин,

що

проводяться

незалежним

суб'єктом

(зазвичай
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державою) в міжнародних відносинах»[101]. Аналіз зовнішньої політики - це
«дослідження того, як приймаються зовнішньополітичні рішення». Джерелом
поведінки і більшості змін в міжнародній політиці є люди, які діють
індивідуально або колективно [108]. Теорія міжнародних відносин (ТМВ) не
намагається пояснити процес прийняття рішень і, як така, не фокусується на
окремих особах чи відносно невеликих бюрократичних структурах всередині
держав. Цю прогалину заповнює аналіз зовнішньої політики. Різні чинники
впливу на прийняття зовнішньополітичних рішень, які зазвичай вивчають вчені
АЗП, включають внутрішні чинники (такі як громадська думка і бюрократична
політика), а також міжнародну динаміку і події (від природи міжнародної
системи до воєн в інших регіонах). Аналіз зовнішньої політики включає
вивчення того, як держава проводить зовнішню політику.
Аналізуючи процес прийняття рішень, АЗП включає вивчення як
міжнародної, так і внутрішньої політики. АЗП також спирається на
дослідження дипломатії, війни, міжурядових організацій і економічних санкцій,
кожен з яких є засобом, за допомогою якого держава може проводити
зовнішню політику. В академічних колах аналіз зовнішньої політики зазвичай
викладається в рамках дисципліни державної політики в рамках політології або
політичних досліджень, а також в рамках вивчення міжнародних відносин. АЗП
також можна розглядати як підрозділ дослідження міжнародних відносин,
метою якого є розуміння процесів, що лежать в основі прийняття
зовнішньополітичних рішень. Найбільш відомими вченими в цій галузі
досліджень є Річард Снайдер, Джеймс Розенау, Олександр Джордж, Грем
Еллісон і Ірвінг Дженіс. Зовнішньополітичний аналіз характеризується
сфокусованістю на конкретних суб'єктах. Простіше кажучи, це вивчення
процесу, наслідків, причин або результатів прийняття зовнішньополітичних
рішень в порівняльній, або в індивідуальній манері. Іншими словами, аналіз
зовнішньої

політики

можна

розуміти

як

критику

структуралістських підходів в міжнародних відносинах [101].

домінуючих
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Щоб краще зрозуміти природу формування саме зовнішньополітичних
рішень, необхідно розглянути основні відмінності між внутрішньою та
зовнішньою політикою.
1. Головною відмінністю виступають цілі внутрішньої і зовнішньої
політики. Як зазначалося, основною метою і призначенням держави всередині
країни

виступає

добробут

громадян.

Забезпечення

добробуту

народу

здійснюється за багатьма напрямками. Це і вміле державне керівництво
соціальною сферою життя суспільства та іншими сферами, від яких залежать
створення неконфліктної соціальної структури, і демократична національна
політика, система зайнятості населення, стан освіти, молодіжна та сімейна
політика, якість та рівень життя громадян, права та свободи в єдності з
обов'язками і відповідальністю суб'єктів, їх соціальний захист.
Головна мета зовнішньої політики - оголошення світовій спільноті
національних інтересів держави, пов'язаних з її процвітанням (розвитком),
незалежністю і цілісністю, а також з інтеграцією країни в систему міжнародних
відносин. Найважливішим національним інтересом держави в зовнішній
політиці виступає визначення загроз і створення системи національної безпеки.
В цьому плані зовнішня політика істотно відрізняється від внутрішньої
політики. Незважаючи на те, що і у внутрішній політиці питання збереження
територіальної і суб'єктно-владної єдності країни, виявлення внутрішніх загроз
цілісності

і

незалежності

держави

можуть

істотно

актуалізуватися

і

загострюватися, їх зовнішньополітичний характер і зміст, безсумнівно, є більш
значущим.
2. Зовнішня політика держави відрізняється від внутрішньої політики
суб'єктами міжнародних відносин. Держава на зовнішньополітичній арені
взаємодіє з ООН, іншими міжнародними об'єднаннями держав, з неурядовими
(громадськими) спілками і об'єднаннями, з конкретними державами. Характер,
норми і принципи таких взаємодій інші, ніж у внутрішній політиці держави.
3. Зовнішньополітична діяльність держави будується на міждержавних
відносинах з дотриманням норм міжнародного права або на основі взаємних
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зобов'язань

і

угод.

Внутрішньополітична

діяльність

держави

більш

різноманітна і мінлива за своїм правовим змістом. Угод або договорів
державний апарат з громадянами не укладає. Обов'язки і відповідальність
державних

структур,

конкретних

керівників

держави

визначаються

конституцією країни, іншими правовими актами, а також моральними нормами
і принципами культури суспільства.
4. Зовнішня політика держави може відбуватися за допомогою військовосилових методів, що породжує конфлікти та війни. Держава має армію та інші
силові структури, які, в першу чергу, призначені для вирішення питань оборони
країни, охорони кордонів, підтримання внутрішнього порядку, боротьби з
тероризмом, а також для забезпечення національної безпеки методами і
засобами, які характерні для цих структур.
Лідери держави або невеликі групи владних суб'єктів можуть ініціювати
агресивні наміри по відношенню до інших держав і народів. Це може
відбуватися

штучно,

через

діяльність

засобів

масової

інформації,

впроваджуватися в широкі маси громадян, які починають підтримувати лідерівагресорів. Звичайна, мирна зовнішня політика держави переростає в військовий
конфлікт малої, середньої або високої інтенсивності, починає розвиватися вже
військово-насильницькими засобами. Зовнішньополітичний конфлікт між
двома державами або коаліціями держав високої інтенсивності називається
війною, якщо в ньому хоча б з однією із сторін збройні сили (армія)
застосовуються в повному обсязі або більшої їх частини. Ці особливості дають
змогу краще зрозуміти, чому саме зовнішньополітична сфера держави є такою
малодоступною для жінок. Але щоб краще усвідомити гендерні перепони та
можливості для жінок у зовнішній політиці необхідно розглянути сам процес
формування та прийняття зовнішньополітичних рішень, які є рушієм
зовнішньої політики держави.
Проблема прийняття зовнішньополітичних рішень виникла в центрі уваги
вчених з кінця 1950-х років. Особливо активно її розробкою займалися
представники модерністської течії теорії міжнародних відносин, що намагалися
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застосовувати

в

аналізі

теоретичні

та

методичні

підходи

соціально-

гуманітарних наук [15].
В даний час в науці склався ряд напрямків і шкіл, які займаються
проблемою прийняття зовнішньополітичного рішення і пошуком шляхів
оптимізації цього процесу. Ці школи та напрямки в значній мірі перетинаються.
Можна виділити п'ять основних теоретичних напрямків:
- раціонального вибору;
- системний;
- інституційний;
- інтеракціоністський;
- психологічний [30].
Раціональний підхід вивчення процесу прийняття зовнішньополітичних
рішень базується на основі парадигми реалізму при вивченні міжнародних
відносин і світової політики, що які висловлюють тезу про те, що унітарні
актори при проведенні зовнішньої політики в ситуації міжнародної анархії
діють з позиції максимізації вигоди і мінімізації втрат. Даний підхід є
актуальним для застосування в ситуаціях стратегічного аналізу, наприклад
незастосування ядерної зброї [20].
В рамках інституціонального напрямку аналізуються проблеми, пов'язані
з організацією процесу прийняття зовнішньополітичного рішення. Важливим
для розуміння того, як буде будуватися зовнішня політика конкретної держави,
є виявлення стандартних операційних процедур. Це стосується перш за все
правил формування і прийняття зовнішньополітичних рішень.
Інтеракціоністський напрямок акцентує увагу на процесі взаємодії сторін.
У центрі уваги тут виявляються такі питання, як вплив рішення одного
учасника на поведінку іншого.
У дослідженнях системного напрямку підкреслюється, що рішення, які
приймаються політичними лідерами, необхідно розглядати в загальному
контексті міжнародних відносин і світової політики. При цьому аналізу має
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підлягати не тільки саме рішення, а і його місце в ширшій системі відносин всіх
учасників світової політичної системи.
Психологічний напрямок виник як реакція на надмірний раціоналізм.
Тому один з його основних постулатів полягає в тому, що рішення, особливо в
умовах конфлікту та кризи, часто виявляється далеким від оптимального [13].
Психологічний напрям і біхевіористський підхід є досить популярними в
сучасній політичній науці. Політичні рішення приймаються людьми, на яких
впливають ті чи інші обставини і фактори. Зовнішньополітичні рішення завжди
приймалися певними людьми, лідерами країн, тому багато що залежить від
особистісних якостей політика і його переконань. В основному, в рамках саме
цього підходу проводиться дане дослідження. За його результатами, можливо
буде як спростувати, так і підтвердити основні положення цього підходу.
Формування зовнішньої політики є складним процесом. Ключовий його
елемент полягає у виробленні та прийнятті зовнішньополітичних рішень,
характер яких залежить від багатьох факторів. Це і географічне положення
держави, і наявність військової, а також економічної могутності; культурних,
історичних традицій. Це і тип політичної системи, і соціальна структура
товариств, а також індивідуальні особливості політичних лідерів. Політичні
лідери впливових країн приймають зовнішньополітичні рішення під впливом
різних факторів - особистісних якостей, знань, оточення, тощо. Деякі - основну
масу рішень приймають, грунтуючись на власному досвіді і знаннях, деякі повністю покладаються на своє оточення - вчених і наукові центри, радників.
Впливові країни світу докладають значних зусиль для створення
ефективного механізму підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень
у зовнішній політиці. Такі механізми, як правило, мають колегіальний характер
і ґрунтуються на участі багатьох суб'єктів зовнішньої політики, аналітичних
розробках та науковій експертизі.
Питання про те, чому політик прийняв саме таке рішення в сфері
зовнішньої політики і міжнародних відносин, завжди стоїть на порядку
денному обговорення і в засобах масової інформації, і в наукових роботах, і в
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аналітичних звітах. Важливість пошуку відповіді на дане питання визначається,
перш за все, масштабом наслідків вибору, зробленого політиком. Від
прийнятого рішення залежить характер відносин між союзниками або
суперниками, початок конфліктів або встановлення миру, а часом існування
держави, від імені якої виступає політичний лідер. Крім того, зрозуміти
причини, що спонукали державного діяча прийняти те або інше рішення,
важливо і тому, що, як правило, він робить вибір з ряду альтернативних
варіантів. Тому інтерес представляє і те, чому всі альтернативи, крім однієї,
були відкинуті. Адже часто опозиція, ЗМІ, громадськість і вчені вважають, що
політик зробив не найвдаліший вибір. У зв'язку з цим аналіз прийняття
зовнішньополітичного рішення повинен бути спрямований на пошук відповідей
на наступні основні питання: Яке рішення було прийнято? Як воно було
прийнято? Під впливом яких чинників? Чому інші альтернативи виявились
нежиттєздатними? Які наслідки зробленого вибору? Яке значення він мав для
внутрішньополітичної ситуації в країні? Розглянувши наукові напрацювання з
проблеми прийняття зовнішньополітичних рішень, Д. Сілван і С. Чан
пропонують матрицю аналізу даних рішень, що включає три рівні: аналітична
суть, рівень аналізу і результат аналітичної роботи. Інакше кажучи, дана
матриця містить уявлення про те, що повинно бути вивчено, на якому рівні і з
якою метою [67].
За даною матрицею, прийняття рішень трактується як процес, на кінцевий
результат якого впливає ряд факторів. Серед них Д. Силван і С. Чан називають
сприйняття, пам'ять, уявлення про світ, вибір та управління. Саме цей набір
якостей може мати гендерні відмінності, яким приділяється так мало уваги при
дослідженні формування зовнішньополітичних рішень. Вплив перерахованих
елементів на процес прийняття рішень не викликає сумніву. Політичний світ
відзначається високою складністю. При цьому здатність суб'єкта зрозуміти
події обмежена, особливо якщо йому доводиться приймати рішення в стресовій
ситуації в умовах дефіциту часу. Для того щоб впоратися зі складною
ситуацією, зробити її більш простою та керованою, суб'єкт використовує цілий
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набір когнітивних інструментів, що дозволяють йому вирішити це завдання.
Тому, щоб зрозуміти, як приймалось зовнішньополітичне рішення, необхідно
розглянути пізнавальні процеси, вивчити уявлення суб'єкта про природу
політичного світу [67].
Другий

параметр

матриці

аналізу

зовнішньополітичних

рішень

пов'язаний з рівнем аналізу. Залежно від цілей дослідження об'єктом вивчення
можуть

стати

рішення,

прийняті

лідером

країни,

малими

групами,

організаціями. Крім того, в центрі дослідження часом знаходяться національні
особливості процесу прийняття рішень. Проблема визначення суб'єкта
прийняття політичних рішень містить три основних аспекти.
По-перше, процес прийняття політичних рішень передбачає розподіл
завдань серед різних посадових осіб, одні з яких займаються пошуком і
аналізом інформації, інші - підготовкою варіантів рішення, треті - їх
твердженням, четверті - здійсненням і контролем. Чи доцільно в зв'язку з цим
намагатися знайти якогось конкретного суб'єкта, що приймає це рішення?
По-друге, практика прийняття політичних рішень вступає в протиріччя з
тим, що даний процес представлений на теоретичному рівні. Як правило,
існуючі теорії припускають, що рішення приймає індивід. Чим відрізняється
процес прийняття політичних рішень за участю колективних суб'єктів, груп,
існуючих на постійній основі (наприклад, міністерство закордонних справ)?
Процес прийняття політичних рішень передбачає взаємодію представників
різних відомств.
По-третє, проблема суб'єкта прийняття політичних рішень обумовлює
також і постановку питання про те, як емпірично визначити, хто (індивід,
постійно функціонуюча група або тимчасово створена група) прийняв дане
конкретне рішення? Пошук відповіді на поставлене запитання ускладнюється, з
одного боку, відсутністю надійних методик. З іншого боку, в визначення
«істинного» суб'єкта прийняття рішень втручається формально закріплений між
представниками різних відомств розподіл обов'язків. Наприклад, той факт, що
зовнішньополітичні рішення знаходяться в сфері компетенції МЗС, не дозволяє
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автоматично виключити з переліку можливих суб'єктів представників інших
урядових структур, партій, груп зацікавлених осіб. Зазначені аспекти проблеми
суб'єкта прийняття політичних рішень розглядаються в роботі М. Херрман і Р.
Херрмана [100].
Основним конструктом запропонованого авторами підходу до визначення
суб'єкта є поняття «елементарної одиниці прийняття рішення». Автори
підкреслюють, що рішення можуть прийматися індивідами, групами або
кількома взаємодіючими суб'єктами (наприклад, представниками різних
відомств), які, по-перше, мають можливість вкладати ресурси або відмовляти в
їх виділенні для вирішення зовнішньополітичних проблем. Цей факт також
ускладнює аналіз окремих факторів та суб’єктів у процесі прийняття рішення.
В нашому конкретному випадку, це гендерні особливості кожної конкретної
особи, яка бере участь у формуванні зовнішньополітичного рішення, адже в
цьому процесі зазвичай беруть участь представники обох статей. Тому в
даному дослідженні більше робиться акцент на політичних лідерах-жінках,
частці жінок та їх впливу у зовнішньополітичних процесах. Наприклад, в
кризових ситуаціях остаточне рішення приймається при безпосередній участі
глави держави. У даному дослідженні також значна увага приділяється
особливостям зовнішньополітичних рішень, а також підходам і теоріям, що
розкриває характер пізнавальних процесів, що проявляються в процесі
здійснення вибору суб’єктами різної статі [20].
Третій напрям пов'язаний з вивченням впливу особистісних чинників на
процес прийняття рішень. Як вказує Ф.Грінстайн, особистість - це дуже
широкий концепт, який включає знання, відносини, мотиви і інші механізми
захисту «его» [54]. Однак політичні психологи використовують термін
«особистість» в більш вузькому сенсі, виключаючи знання і відносини,
залишаючи тільки внутрішні конфлікти, механізми захисту «его» і їх прояви.
Тому необхідно диференціювати власне риси особистості і соціальні когніції.
Соціальні когніції - це продукти мислення, які формують об'єктно-специфічні
враження і комунікацію з іншими людьми. До даної категорії відносяться
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образи, стереотипи та ставлення. Риси особистості - основні психологічні
характеристики індивідів, що асоціюються з внутрішніми мотивами і
механізмами захисту особистості. Категорія особистісних рис включає мотиви
влади, досягнення та афіліації, екстраверсію / інтроверсію, рівень контролю,
орієнтацію на домінування, та звісно, гендер.
За визначенням Дж. Розенау, до категорії особистісних рис відносяться
якості, унікальні для суб'єкта прийняття рішень. Серед них можуть бути
навички, особливості особистості, а також переконання, які відрізняють даного
суб'єкта і його рішення від інших суб'єктів [99]. Таким чином, прийняття
зовнішньополітичних рішень може розглядатися як з точки зору впливу
особистісних рис, так і з позицій соціальних когніцій. В свою чергу, обидва ці
фактори можна віднести до категорії гендерного чинника.
Однак доля досліджень ролі особистісних рис в політиці завжди була
непростою. Часом стверджувалося про повне заперечення їх ролі. Наприклад, з
точки зору неореалістів, міжнародна політика тісно прив'язана до внутрішньої
логіки розподілу влади в самій міжнародній системі. Звідси випливає, що
індивідуальні відмінності між політичними елітами малоістотні.
Психологи,

які

вивчають

зовнішньополітичну

поведінку,

менш

категоричні, але і вони відзначають, що взаємозв'язок між особистісними і
політичними змінними не можна назвати прямим. Так, М. Херманн підкреслює,
що особистісні характеристики впливають в одних ситуаціях, і не впливають - в
інших[76]. На думку дослідників, риси особистості важливі в тому випадку,
якщо зовнішньополітичні рішення приймаються «першими особами» держави
(президентом, прем'єр-міністром, генеральним секретарем, тощо) в кризовій
ситуації і в ситуації невизначеності. Дж. Розенау доповнює перелік умов, в яких
вплив особистісних рис стає більш помітним, ще двома. Він зазначає, що роль
цих факторів важлива, якщо аналізується зовнішньополітична поведінка менш
розвинених країн, в яких ще відсутня чітко встановлена система ролей і
бюрократичних структур. Далі вчений припускає, що дані фактори будуть
більш

придатними

для

аналізу

зовнішньої

політики

тоталітарних

і
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авторитарних («закритих») держав, ніж демократичних, оскільки лідери
«закритих держав» найменше знаходяться під впливом ЗМІ, громадської думки
і груп тиску [99].
Перераховані умови дозволяють говорити про тісний взаємозв’язок
особистісних і ситуаційних чинників. У зв'язку з цим політичний психолог Д.
Вінтер підкреслює, що хоча було б простіше розглядати особистість як стійкий
набір постійних рис, сучасні концепції особистості розуміють її як сукупність
диспозицій, які можуть взаємодіяти, виходити на передній план в залежності
від вимог ситуації або з волі самого суб'єкта [147].
Запропоноване розуміння особистості, з одного боку, позволяє зв'язати
особистісні і ситуаційні фактори. Тим самим враховується їхній спільний вплив
на зовнішньополітичний вибір, що сприяє досягненню більшої точності
прогнозів.
Разом з тим, особистість перестала бути стабільною «незалежною
змінної». Тому якщо в світлі класичних визначень особистості дослідники були
переконані, що вивчення особистісних рис може бути ефективно до тих пір,
поки один і той же лідер визначає зовнішню політику нації, то в рамках
сучасного тлумачення особистості суб'єкт прийняття зовнішньополітичних
рішень стає досить мінливим, йому властива динаміка.
Психологічні змінні залишаються важливою складовою частиною
досліджень політичного процесу. Однак, як і в разі аналізу факторів впливу
середовища, вивчення особистісних рис не пояснює, чому були сформульовані
ті чи інші альтернативи і чому було віддано перевагу саме даній, а не іншій
альтернативі. Тут, скоріше, можна говорити про кореляційні залежності.
Використання так званих соціальних когніцій як факторів прийняття
рішень в деякій мірі знімає цю проблему. Дослідження, які, крім усього іншого,
враховують

картину

світу,

яка

конструюється

суб'єктом

прийняття

зовнішньополітичних рішень, досягли в останні роки значного прогресу.
Основний висновок, до якого приходять вчені, полягає в тому, що в політиці
часто досить складно пояснити «доленосні», важливі рішення без урахування
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переконань, поглядів політиків на світ і їх уявлень про інших учасників
міжнародних відносин [144]. Таким чином, можна говорити про те, що
когнітивні фактори виявляють свій вплив і на рівні впливу зовнішніх факторів
середовища, і на рівні організаційних і бюрократичних структур, і на рівні
особистості.
Як справедливо підкреслює психолог Г.М. Андрєєва, образ світу не може
бути створений без урахування взаємовідносин людини з навколишнім
середовищем [3]. Ступінь залежності людини від середовища дуже різна як у
фізичному, так і в психологічному сенсі. Тому від того, яким сформовано образ
навколишнього середовища в свідомості людини, багато в чому залежить тип її
поведінки.
Розвиваючи цю думку, Р. Джервіс зазначає: багато політичних суперечок
беруть свій початок з того, що ми по різному сприймаємо світ. І часто учасники
політичного

процесу,

не

враховуючи

дану

обставину,

приходять

до

неправильного розуміння причин своїх розбіжностей [110]. Разом з тим, образи,
сконструйовані політиком, також часто є похідними від впливу інших факторів,
зокрема інформації, одержуваної особою, яка приймає рішення. Таким чином, в
процесі

обробки

інформації

визначальним

фактором

стає

сприйняття

середовища, а не реальне оточення. Однак в цьому випадку не менш важливим
завданням залишається визначення змісту реального оточення і психологічного
середовища, оскільки неузгодженість між ними розглядається в якості
показника місперцепціі (помилок сприйняття) [69].
1.3 Концептуальні засади поняття «гендер»
Термін «гендер» виник у Великій Британії і в перекладі з англійської
означає

рід.

Спочатку

це

слово

використовувалося

для

позначення

граматичного роду (чоловічого, жіночого, середнього). У новому сенсі поняття
«гендер» застосував у 1968 р. американський психолог Р.Столер з метою
розрізнення «маскулінності» і «фемінності» як соціокультурних характеристик
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чоловічого і жіночого. Проте існує думка, що термін «гендер» запозичив з
граматики та вперше ввів у науковий обіг видатний сексопатолог Дж.Мані,
якому під час вивчення гермафродитизму і транссексуалізму необхідно було
розрізняти загальностатеві властивості. Водночас, в 1949 р. спочатку у Франції,
а пізніше практично в усіх країнах Західної Європи і Північної Америки
вийшла книга французької письменниці, філософа С. де Бовуар «Друга стать». І
хоча вона не використовувала у своїй книзі термін «гендер», але, як вважають
дослідники, за всією логікою міркувань письменниця передбачила сучасний
підхід до проблем статі й гендеру.
Важливо відзначити, що гендерні дослідження не включають в себе
тільки жіночі дослідження, які концентрують увагу переважно на жіночій
проблемі. Розвиток гендерних досліджень входить в коло аналізу, в якому
розглядаються обидві статі, їх стосунки між собою, їх взаємозв’язок і взаємна
детермінація з соціальними системами різного рівня [34].
В кінці XX століття на IV Всесвітній конференції із становища жінок був
прийнятий спеціальний міжнародний документ, у якому зазначено, що термін
«гендер» відноситься до осіб обох статей і є відображенням біологічної
приналежності до чоловічої і жіночої статі. При цьому вчені відсторонилися від
біологічної детерміністській теорії, за якою всі відносини і функції між статями
знаходяться в рамках жорсткої структури. Таким чином, поняття статі та
гендеру вийшли на новий теоретичний рівень. Відбувся перехід від аналізу
патріархату і фемінізму до аналізу гендерної системи. Дослідження жіночих
проблем рівноправності поступово переростають в гендерні, де аспекти
людського суспільства, культури і взаємовідносин є гендерними. Відбувається
поступове зміщення акцентів: від аналізу чоловічого домінування і констатації
жіночого фактора «аутсайдера» до аналізу того, як гендер конструюється та
відтворюється в соціальних і політичних процесах. У цьому плані особливе
значення набуває проблема смислового поля таких ціннісних складових
гендерних відносин між суб'єктами, як фемінітивність і маскулінність.
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Однією з актуальних відмінностей є логіко-смислове протиставлення
понять «гендер» і «стать». Першим позначають комплекс соматичних,
репродуктивних,

соціокультурних

і

поведінкових

характеристик,

що

забезпечують індивіду особистий, соціальний і правовий статус чоловіка і
жінки. Другий вказує на сукупність відмінних біологічних ознак представників
одного виду, що забезпечують розмноження організмів. В англомовній
літературі,

донора

мовної форми

цих понять,

для

їх розмежування

використовують терміни «gender» (сукупність властивостей, що відрізняють
чоловіків і жінок, тобто відображення біологічного (природного) в соціальному
(культурному)) і «sex» (біологічна стать, пов'язаний, перш за все, з
розмноженням). Гендер - це соціально сконструйовані характеристики жінок та
чоловіків, такі як норми, ролі і відносини між групами жінок і чоловіків. Вони
залежать від суспільства і можуть бути змінені.

Так як більшість людей

народжується чоловічої або жіночої статі, вони вчать відповідні норми і
поведінку, в тому числі як вони повинні взаємодіяти з іншими людьми одного і
того ж або протилежної статі в домашніх господарствах, громадах і на робочих
місцях. Коли ж окремі особи або групи не вписуються у встановлені гендерні
норми, вони часто стикаються зі стигмою, дискримінацією або соціальною
ізоляцією.
Отже,

детальний

аналіз

категорії

«гендер»

показує,

що

він

використовується фахівцями в декількох значеннях:
1) сукупність соціокультурних відмінностей (стереотипів мислення,
ролей, статусів, і поведінки) чоловіки і жінки;
2) комплекс біологічних (фізіологічних, соматичних і фізичних) і
культурних (інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, вольових) якостей, які
диференціюють жінок і чоловіків, що є відображенням специфічного
біологічного в соціальному, яке виступає стійкими нормами (стереотипами)
поведінки і свідомості різностатевих суб'єктів, відносин між ними [6].
Однак, окрім жіночого та чоловічого гендеру, новим явищем у двадцять
першому столітті є трансгендерність.
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Трансгендерність - це розбіжність гендерної ідентичності або гендерного
вираження

людини

трансгендерні

з

люди

зареєстрованою
ідентифікують

при
себе

народженні
з

статтю.

гендером,

Деякі

протилежним

зареєстрованій статі, інші мають ідентичності, що виходять за рамки бінарної
гендерної системи. Термін «трансгендер» може бути незалежною ідентичністю
трансгендерної людини.
Гендерна ідентичність стосується внутрішнього, глибокого відчуття
психологічної ідентифікації

себе

як

чоловіка,

жінки

чи

іншого

гендеру. Гендерне вираження позначає зовнішню маніфестацію гендерної
ідентичності людини, що може як співпадати, так і не співпадати із соціальновизначеною поведінкою та характеристиками, що зазвичай приписуються як
жіночі або чоловічі [138].
Різниця між гендером та фемінізмом.
Гендер здебільшого розуміється як соціальна надбудова над біологічною
статтю або як соціальна стать. Образно кажучи, гендер - це «культурна маска»
статі, що визначається нашими соціокультурними уявленнями, тобто гендер
позначає рольові соціальні очікування представників жіночої і чоловічої статі
[9]. На відміну від поняття «стать» гендер стосується не суто фізіологічних
властивостей, за якими різняться чоловіки і жінки, а соціально сформованих
рис, притаманних «жіночості» (feminity) і «мужності» (masculinity) [2].
Канадські вчені інтерпретують гендер як окреслений набір характеристик у
культурному аспекті, що визначає соціальну поведінку жінок і чоловіків та
відносин між ними, тобто гендер стосується не просто жінок або чоловіків, а
відносин між ними і шляхів, за допомогою яких ці відносини будуються в
суспільстві. Гендер є аналітичним знаряддям для розуміння соціальних
процесів [41]. Категорію «гендер» вітчизняні науковці активно почали
використовувати на початку 1990-х рр. у політичному і правовому аналізі
проблем рівності соціальних статей. Під рівністю жіночої і чоловічої статей
розуміється рівність їхнього соціального статусу та загальна участь у всіх
сферах

суспільного,

державного

та

приватного

життя

на

основі
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самоусвідомлення особистісних потреб та інтересів, подолання елемента
ієрархічності, за якої історично чоловіки розглядались як істоти вищі, а їхня
діяльність та її результати більш суспільно значущими, ніж досягнення жінок.
Таке розуміння рівності жіночої і чоловічої статей за міжнародними
документами передбачає: рівність у правах і свободах, в обов’язках, у
відповідальності, можливостях, шансах, досягненні результатів [28]. Отже,
жінкам і чоловікам насамперед мають бути надані рівні права, вони повинні
мати однакові умови для самореалізації, вільно користуватися правом вибору
своєї особистісно-соціальної ролі тощо. Наразі гендерний підхід має місце в
багатьох науках, зокрема, політології. В політико-гендерних дослідженнях
не

розглядають

сутність та значення поняття гендеру, а приймають

визначення даної категорії з соціологічних та психологічних наук, тому
необхідне уточнення категорії гендеру в політології.

Так, визначаємо, що

гендер у політичній науці - це політико-рольовий, стереотипний конструкт,
тісно пов'язаний зі статтю, який формується під впливом ментальних
особливостей політичної культури й уособлює в собі зовнішні очікування
та

внутрішні

характеристики суспільно-політичної поведінки чоловіків і

жінок, що складалися історично. Виходячи з цього, під гендерним чинником у
зовнішній політиці ми розуміємо ці зовнішні очікування та внутрішні
характеристики суспільно-політичної поведінки, які впливають на прийняття
зовнішньополітичних рішень. Пострадянську гендерну науку та політологію
пов’язує їх «молодий вік». Крім того, гендерні дослідження та політологія
перехрещються з того часу, як гендер почав трактуватися системою
владних відносин [42]. Вимоги сучасного

життя

активізували політико-

гендерні дослідження, які на сьогоднішній день дехто вважає синонімом
феміністичних досліджень, що є некоректним. Гендерологів у політології
(які переважно є жінками) також помилково називають феміністками [11].
Вважається,

що

з

розвитком

феміністського

руху

починається

переосмислення загальної політичної теорії. Білоруська вчена І. Чикалова
перераховує зміни, що внесли феміністки в політичну теорію: було зроблено
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виклик конвенційному визначенню політики; було поставлене питання, яким
чином гендер конструює жіночий політичний досвід, як раса, етнічність,
класовий інтерес у зв’язку з гендерною приналежністю впливають на
політичну

дію

та

політичну свідомість; почали досліджувати вплив

соціальних відносин жінок у сім'ї, на робочому місці на виробництво форм
опору та згод; намагаються розглядати дії суспільних організацій у контексті
більш широкого економічного й політичного процесів; почали аналізуватися
взаємовідносини між жіночою практикою та політичною теорією [7].
Центральною

для

фемінізму

стала

реконструкція

підходу

до

визначення політичної території та політики. Традиційно, від Гегеля до
сьогодення, публічна сфера вважалася чоловічою, а приватна - жіночою.
Фемінологи почали стверджувати, що приватна - це теж політична, тільки
у вузькому значенні. Політику ж почали трактувати

передусім як

взаємовідносини,

що

засновані

на

владі.

Як

доказ

того,

проблема

взаємовідносин статей є політичною, американська вчена К. Міллет розвиває
тезу про те, що вони є політичними в тому сенсі, що влада чоловіків над
жінками заснована

на

соціально-сконструйованих

відмінностях

і

протиставленні статей. Одним із проявів цього є монополізація чоловіками
основних позицій

у

політико-владних

структурах.

Розподіл

життя

на

суспільну та приватну сфери, по-перше, закріплює чоловіче домінування в
суспільстві,

по-друге,

існує

через

асиметричні

відносини

влади

між

статями, по-третє, він потрібний для того, щоб приховати владні стосунки
між чоловіками та жінками [120].
Конструктивістський і феміністський підходи можна використовувати
для розкриття і аналізу гендерної природи норм і практик груп при розробці
зовнішньої політики. Конструктивізм, подібний фокусу більшості АЗП, має
широке поняття свободи волі: люди можуть «змінювати реальність». Він також
стверджує, що ідеї та ідентичність мають значення і, зокрема, що колективні
ідеї та норми мають значення. Поєднання конструктивізму з АЗП дозволить
«повністю оцінити» індивідуальні переконання і суспільно розділити норми,
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ідеї і переконання. Така «оцінка» повинна поширюватися на гендерні норми,
ідеї і переконання в процесах розробки зовнішньої політики. Якою мірою
гендерні ролі діють в цих контекстах і що це за норми [56]?
За останній час було опубліковано багато книг та наукових статей, які
тим чи іншим чином присвячені проблемі гендеру в політиці (Чикалова
називає дану проблему феміністською інтерпретацією політики отримання
та усвідомлення сили (politics of empowerment) [7].
Необхідно також дати методологічне визначення поняття «гендерна
асиметрія». Гендерна асиметрія - характеристика нерівності соціальнополітичних позицій і статусів чоловіків і жінок в політичній сфері. Ця дефініція
представляє комплекс смислових значень: асиметрія як нерівномірна кількість
чоловіків і жінок у сфері прийняття політичних рішень; асиметрія як різниця
інституційної спроможності, що сприяють просуванню чоловіків і жінок в
політику; асиметрія як нерівна оцінка значення підсумків політичної діяльності
чоловіків і жінок, заснована на традиціях [Error! Reference source not
found.,31].
При цьому сенс першої інтерпретації поняття «гендерна асиметрія» має
виключно констатуючий характер. Причини ж виникнення самої соціальнополітичної ситуації нерівності розкриваються через два наступних визначення,
закономірно пов'язаних один з одним. Очевидно, що стан гендерного
диспаритету ілюструє слабкість впливу формальних інститутів (перш за все,
правових норм забезпечення гендерної рівності) на структурування гендерного
балансу в політиці і створює несприятливі умови для реалізації політичного
потенціалу жінок через неформальні інституційні правила традиційної
гендерної системи, які заміщають в практичному виконанні значення
формальних норм рівноправності.
У

такому

неформальних

контексті

причини

інституційних

стабільності

обмежень

соціальної

гендерної

рівності

підтримки
можуть

пояснюватися, насамперед, двома факторами. По-перше, історичним розвитком
суспільства, в ході якого повсюдно формувалася система гендерних відносин.
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Згідно з її форматом - політика є суто елітарною чоловічою діяльністю. Подруге, гендерна асиметрія обумовлюється історичною пам'яттю суспільства, що
відтворює постулати гендерних норм минулого в сьогоденні. Оскільки
історична пам'ять достатня стійка, її можна розглядати як соціальну
детермінанту відтворення гендерної асиметрії, на основі якої діє звичайне
право, блокуючи дію офіційного. Тобто в результаті культурного блокування
знижена орієнтація жінок на активну політичну участь, а ті, хто намагається
реалізувати свій соціальний, інтелектуальний і трудовий потенціал у владі,
часто зазнають невдачі в силу присутності там «символічного насильства» [38].
На сучасному етапі доцільним видається розробка концепції гендерної
специфіки політико-управлінського комунікативного процесу, яка детермінує
місце, роль і вплив різностатевих суб'єктів на ефективність формування
зовнішньополітичних рішень.
Висновки до Розділу 1
На сьогоднішній день, існує чимало досліджень які стосуються ролі та
положенні жінок в суспільстві. Гендерна проблематика у політичних процесах
займає важливе місце у розвитку наукової думки. Хоча більшість таких
досліджень спрямовані на подолання гендерної нерівності та формування
ефективної моделі доступу жінок до владних посад. Натомість, гендерний
чинник як фактор при аналізі зовнішньої політики держави майже не
досліджувався. По-перше, це відбувалося через недостатню усвідомленість або
взагалі ігнорування даного чинника в АЗП, а по-друге - через складність
виокремлення саме цього фактора з поміж багатьох інших при аналізі
зовнішньої політики.
Незважаючи на це, проаналізувавши основні теорії та дослідження у
сфері прийняття політичних рішень, зокрема зовнішньополітичних, можна
зробити висновок, що особистісний фактор може відігравати значну роль при
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виборі серед декількох альтернатив. Цей висновок робить можливим подальше
дослідження гендерного чинника.
Гендер - це комплекс соціокультурних і поведінкових характеристик, що
забезпечують індивіду особистий, соціальний і правовий статус чоловіка і
жінки. На відміну від статі - що є лише біологічним покажчиком, гендер може
змінюватися під впливом зовнішніх факторів. Таким чином під гендерним
чинником, надалі слід розуміти саме ці особливості, які можуть так чи інакше
впливати на процес прийняття рішень.
Визначивши основні поняття гендеру, та його основні відмінності від
статі та фемінізму, можна перейти до конкретних проявів гендерного чинника
у політичних процесах, та основних відмінностях між жінками та чоловіками у
сприйнятті основних політичних процесів.
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РОЗДІЛ 2. ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ
2.1 Гендерні стереотипи зовнішньополітичного курсу держави
Коли наприкінці XIX століття жінки боролися за виборчі права, це було
мотивовано не лише бажанням отримати рівні права з чоловіками, але й з
метою зміни політичного життя. У 1888 році датська феміністка Астрід Стампе
Феддерсен писала: «Основна мета полягає в тому, щоб збільшити прямий
жіночий вплив на суспільство, розкрити моральну силу жінки, посилити роль
співчуття та материнського інстинкту»[49]. На відміну від цих надій, виборче
право жінки, як правило, мало впливає на результати виборів у західних
демократичних країнах. Однак президентські вибори 1980 року в США виявили
значну різницю між чоловіками та жінками, що породило сприйняття
«гендерного розриву». Те, що майже на десяту частину менше жінок, ніж
чоловіків, проголосувало за Рейгана, пояснюється гендерними відмінностями у
зовнішньополітичних відносинах та так званими питаннями співчуття [60].
Таким чином, у цьому розділі розглядаються гендерні відмінності у
зовнішньополітичних відносинах держави; в ньому обговорюються системні
фактори, що лежать в основі таких гендерних відмінностей, а також системні
фактори, які впливають на формування зовнішньополітичних рішень. У роботі
також розглядається кілька пояснень щодо гендерного розриву: теорія про
більшу віддаленість жінок від зовнішньої політики, теорія про конкретні жіночі
цінності та теорія про політичну та феміністичну радикалізацію жінок.
Гендерні відмінності щодо зовнішньої політики не є новим явищем у
політиці. Хоча, як не дивно, гендерний розрив став предметом публічного
обговорення лише після 1980 року. Аналітики виборів у США 1980 і 1984 років
зробили однаковий висновок: гендерний розрив у голосуванні був викликаний
гендерним розривом у ставленні до війни та зовнішньої політики. Оскільки
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жінки були більш миролюбними та більш поблажливими, вони голосували
проти агресивних кандидатів у президенти. Виявлення гендерного розриву в
голосуванні стимулювало новий інтерес до гендерних відмінностей щодо
зовнішньої політики: у випадку з США розвиток таких відносин був якісно
задокументований. У цих документах зазначається, що гендерні відмінності
виникають щоразу, коли йдеться про застосування сили. Об'єднуючи
результати кількох досліджень громадської думки з 1964 по 1983 рік, вчені
продемонстрували наявність стійких гендерних відмінностей у приблизно 6%
щодо питань, що стосуються застосування сили у зовнішніх відносинах [130].
Інші дослідження показали схожі відмінності ще в 1930-х роках. Однак ті самі
дослідження також вказують на більш сильну тенденцію жінок уникати питань,
відповідаючи «не знаю» ( Шапіро і Махаджан, 1986; Сміт, 1984; Віткопф, 1981)
[148,135,53]. За винятком ситуації в Новій Зеландії, гендерний розрив у
зовнішньополітичних відносинах не був об'єктом конкретних досліджень, хоча
про це згадувалось побіжно у виборчих дослідженнях або в більш загальному
плані дослідження гендерних відмінностей (Еванс, 1984; Холмберг, 1987;
Норіс, 1986) [123,87,102]. Крім того, різні опитування громадської думки з усієї
Європи показують, що в середині 1980-х років жінки більш вороже ставилися
до ядерного озброєння і прихильніше ставилися до руху за мир, ніж чоловіки
[88].
Політика безпеки та оборони має досить невелике значення в суспільній
свідомості - за винятком рідкісних випадків. Можливо, саме через жіночу
незацікавленість у даній сфері склався стереотип про їх некомпетентність та
відстороненість від зовнішньої політики.
Але чи можна говорити, що, врешті-решт отримавши владні посади та
можливість прямо впливати на рішення, що стосуються зовнішньої політики,
жінки перенесли свої цінності та сприйняття світу на цей процес? Або ж сфера
зовнішньої політики залишається вільною від гендерних особливостей жінок?
Формування зовнішньої політики явно не є «гендерним процесом».
Взявши приклад тільки західних країн, міністерства закордонних справ з
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самого початку були чітко розділені за гендерною ознакою, при цьому жінки
довгий час повністю виключалися з роботи, крім секретарів або аналогічних
посад

низького

рівня.

Заміжнім

жінкам

заборонялося

працювати

в

дипломатичній сфері (наприклад, до 1972 року в США і 1973 року в
Великобританії). Також слід відмітити наявність неформальних правил і норм,
що перешкоджають кар'єрному зростанню жінок. Малоймовірно, щоб ця
гендерна інституційна структура взагалі не впливала на процеси або результати
розробки зовнішньої політики. Тому у цьому дослідженні стоять чотири
аналітичних завдання, які намагаються проілюструвати, чому гендер осіб, що
визначають зовнішню політику, має значення і за яких умов це відбувається:
1. Виокремити вплив окремих осіб на формування зовнішньої політики.
2. Розкрити гендерну природу інститутів і норм прийняття рішень.
3. Виявити відмінності, які внаслідок зростаючого числа жінок, що беруть
участь в розробці зовнішньої політики, можуть виникнути в процесі розробки
зовнішньої політики:
a. чи мають жінки, що визначають політику, інтереси, цілі або цінності,
відмінні від інтересів чоловіків, які визначають політику;
б. чи мають жінки, що визначають політику, інший спосіб управління
або проведення процесів розробки зовнішньої політики, ніж чоловіки.
4. Пов’язати вищенаведене з результатами зовнішньої політики.
Виокремлення впливу окремих осіб.
Якщо стать осіб, які приймають рішення, має значення, перш за все
необхідно визначити, чи мають значення окремі індивіди, які приймають
рішення. АЗП орієнтований на осіб, які приймають рішення. Проте люди рідко
ухвалюють рішення в вакуумі, з огляду на важливість динамічних процесів,
таких як групове мислення або бюрократична політика. Особи, що займають
керівні посади, особливо президенти і прем'єр-міністри, можуть мати значний
вплив, але він також може бути обмежений інститутами (формальною
бюрократією, неформальними правилами) і процесами. Зовнішні чинники
можуть обмежувати особисту волю, хоча окремі люди все ще можуть значно
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впливати

на

зовнішню

політику.

Невелика

кількість

жінок

у

зовнішньополітичному керівництві не дає можливості зробити якісні висновки
про їх вплив, особливо у великих порівняльних дослідженнях [64]. Однак вчені
АЗП часто ізолюють учасників, і багато них зосередилися на конкретних
особистостях, таких як президенти або міністри закордонних справ. Тому
можна зробити висновок, що діяльність окремих індивідів має значення в
зовнішньополітичних структурах, а тому може бути об’єктом аналізу в рамках
АЗП [58,98].
Природа гендерних інститутів.
Здатність жінок впливати на політичні процеси може залежати від їх
«критичної маси» (порогу представництва жінок, який часто дорівнює 30%),
Тільки досягнення цього значення дозволить жінкам змінити стандартні робочі
процедури організації, в якій раніше домінували чоловіки і дозволить жінкам
стратегічно просувати феміністський порядок денний зсередини організації
[142]. Але теорія критичної маси піддалася критиці, і в первісному огляді теорії
критичної маси фактично йшлося про те, що «критичні дії» є більш важливими
[73]. Ряд вчених, однак, зазначили, що просте включення жінок в процеси
розробки політики не змінює ні сам процес, ні результати, тому що змінам
перешкоджають інституціалізовані гендерні структури і владні практики
[75,143]. Наприклад, Клер Сьоландер зазначає, що канадська дипломатична
служба

і

цілі

зовнішньої

політики

Канади,

які

переростають

від

зовнішньополітичної бюрократії, вже носять гендерний характер, і спроба
інтегрувати більше число жінок або включити питання, що стосуються жінок і
в міжнародний порядок денний, тільки зміцнює таку практику [133]. Хоча за
останні двадцять п'ять років було три жінки-держсекретаря США, було
визначено, що стать державного секретаря США не впливає на призначення
жінок-послів [71].
Розглядаючи політичну поведінку з точки зору гендерного підходу,
важливо виділити об'єктивні та суб'єктивні рольові інтереси, потреби і
очікування. Слід виділити деякі риси, що характеризують сприйняття світу у
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жінок і чоловіків для аналізу політичної поведінки - егоцентричні і
соціоцентричні. В силу біологічної та соціальної природи прагнення до влади у
жінок виражено в рамках соціоцентричної або альтруїстичної мотивації. У 1982
р. Керол Гілліген в своїй книзі «Іншим голосом» проаналізувала дослідження
психологічної мотивації жінок у виборі моральної поведінки і підтвердила
думку про те, що існує гендерна відмінність в ухваленні рішення [93]. Чоловіки
схильні апелювати до норм і принципів, а жінки більше виходять з контексту і
ситуації. Однак при цьому можна сказати про не пріоритетність першого
способу прийняття рішення і незрілість другого. Жінки менш схильні до
насильницьких, незаконних дій. Така поведінка жінок навряд чи може бути
оцінена однозначно, вона має слабкі і сильні сторони. Жінки часто підвладні
більш сильним харизматичним особам та навіюванню. Вони вважають за краще
підтримувати авторитарного лідера, який переконує в правильності своїх
рішень. Це несе негативні наслідки, оскільки створює можливість для
маніпулювання жіночою політичною свідомістю. Чоловіки-лідери рідше стають
«мішенями» засобів масової інформації, ніж жінки. Чоловіки вважають ЗМІ
«перешкодою» в розв'язанні конфліктів, в той час як жінка використовує
агітаційно-пропагандистські засоби для реалізації поставлених цілей[93].
Деякі вчені критикують спроби визначити гендерні особливості жінок і
чоловіків; інші починають з відмінностей, що знаходяться на біологічному,
соціальному рівнях, або на обидвох. Аргументи вчених про позитивний вплив
більшого числа жінок на формування політики грунтується на відмінностях між
чоловіками і жінками, яким «безліч біологічних і соціологічних пояснень»
[128]. Фукуяма спирався на біологічну основу відмінностей між чоловіками і
жінками, висуваючи досить суперечливі трактування щодо жінок у світовій
політиці, наполягаючи на тому, що «біологічно обгрунтовану природу» слід
приймати як даність [92]. Тобто він стверджував, що біологічні відмінності
жінок є важливим фактором при аналізі їх діяльності у політиці. Хоча на
сьогоднішній день такі твердження можуть сприйматися як сексистські,
особливо з боку прихильників фемінізму. Корделія Файн, однак, виділяє безліч
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доказів, які демонструють, що стать не можна вважати визначальним чинником
при аналізі поведінки індивіда у політичних процесах. Натомість, генетичні і
гормональні компоненти статі взаємодіють з іншими частинами системи
розвитку, включаючи гендерні конструкції [89]. Змінити ці конструкції досить
важко, адже соціальні структури чинять значний опір змінам. Якщо є
розбіжності у ставленні та вподобання жінок і чоловіків, що визначають
політику, то це може бути пов'язано з гендерними конструкціями і станом
гендерної рівності, переважаючим в певних суспільствах, а також з особистим
минулим самих політиків. Деякі дослідження показують, що жінки і чоловіки
відрізняються у відношення до важливих аспектів політики: жінки більш
схильні до співпраці та більш дбайливі, частіше володіють співчуттям, не так
охоче схвалюють використання сили і примусу і більш орієнтовані на суспільні
стандарти і мораль [111]. Роуз Макдермотт стверджує, що «на всіх чоловіків і
жінок виразно впливають як їх біологічні репродуктивні цілі і можливості, так і
середовище, суспільство і культура, в яких вони розвиваються» [118]. Таким
чином, доказів існування відмінностей між зовнішньополітичними діячами за
ознакою статі поки існує досить мало. Майже сорок років тому Оле Холсті та
Джеймс Розенау досліджували, чи «привносять жінки в політичний процес
набір переконань або світоглядів, які систематично відрізняються від поглядів
їхніх колег-чоловіків» [103]. Вони опитали американських жінок, що займають
керівні посади (а не осіб, що визначають зовнішню політику), на предмет їх
поглядів на зовнішньополітичні питання (включаючи війну у В'єтнамі і
холодну війну) і виявили, що гендерний чинник є причиною досить обмежених
відмінностей серед американських лідерів їх вибірки [103]. МакГлен і Саркіз
практично не виявили відмінностей між жінками і чоловіками, що визначають
зовнішню політику, з точки зору їх поглядів на конкретні цілі зовнішньої
політики[119]. Проте, більш свіжі дослідження Башевкін (2014 року) і Фултон
(2011), наводять докази щодо відмінностей у поглядах між чоловіками і
жінками, що розробляють зовнішню політику[58].
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Однак, крім статі, є багато інших факторів, які визначають ставлення,
настрої та погляди окремих осіб, що формують зовнішню політику, включаючи
освіту; класову, етнічну або расову ідентичність, сексуальну орієнтацію;
положення у зовнішньополітичному механізмі, а також належність до
політичної партії або групи. Ці різні фактори можуть перетинатися один з
одним в конкретних особах. Тому не може відбутися так, що усі жінки
(феміністки або ні) зійдуться у думці щодо певних зовнішньополітичних
питань.
При цьому чоловіки і жінки можуть відрізнятись у стилі управління або
лідерства. Традиційно проблему створення іміджу політика вивчали без
врахування його статі. Можливо, це пояснюється тим, що лідерська роль
апріорно вважалась маскулінною. Справді, керівні державні посади, а також
високі посади у політичних партіях обіймають переважно чоловіки, які й
формують політику держави в її чоловічих формах. Проте логічно буде
припустити, що жінка політик зможе компетентніше оцінити проблеми жінок,
що вона адекватно представлятиме саме жіночу частину населення. Зрозуміло,
що для цього жінка-політик повинна мати позитивний імідж, який відповідає
рівню політичної свідомості сучасного суспільства.
Жінки, які успішно просуваються по кар'єрних сходах, в більшості
випадків легше налагоджують зв'язки і відносини, вони більш соціалізовані,
гнучкі та мобільні, ніж чоловіки. Більшість зарубіжних учених не бачать
гендерних відмінностей в ефективності керівництва, але виникає питання щодо
ситуаційних особливостей поведінки. Слід зазначити, що дослідження
ефективності

державно-адміністративного

керування

не

кардинально

відрізняється від підходів до ефективності менеджменту, і що методи
управління в менеджменті можна застосувати і в управлінні державноадміністративного апарату.
Ханнаган і Ларімер стверджують, що чоловіки і жінки мають різні моделі
поведінки в процесі прийняття рішень, причому чоловіки розглядають це як
процес, в якому переможець отримує все, а жінки більш схильні до співпраці
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[97]. В літературі з АЗП така можливість раніше не бралася до уваги.
Наприклад, стиль лідерства важливий для розуміння того, що будуть робити
головні лідери при формулюванні зовнішньої політики. Але раніше у подібних
дослідженнях не було ніякого зв'язку між стилем лідерства та статтю лідера.
Одна з ключових відмінностей між жінками і чоловіками, що визначають
політику, насправді полягає в стилі управління, при якому жінки мають
тенденцію бути більш свідомими і орієнтованими на людей, ніж на результат
[119].
Інші стверджували, що немає єдиної думки про те, чи мають жінки різні
стилі керівництва в порівнянні з чоловіками, і що соціальний контекст має
вирішальне значення [78]. Жінки можуть змінити свій стиль керівництва, щоб
уникнути стереотипів або що протистояти їм, і обрати чоловічий стиль
керівництва. Справді, існує досить поширене припущення, що жінки, які
досягли успіху (такі як Маргарет Тетчер або Індіра Ганді), зробили це, «діючи
як чоловіки». Проте

такі твердження часто піддаються критиці з боку

гендерних дослідників [108].
За результатами дослідження за методикою С. Бем, у стилях домінуючої
поведінки в обох групах домінуючою моделлю поведінки є андрогінна (у
жінок - 47%, у чоловіків - 42%). Наступним за значенням типом поведінки
у чоловіків є маскулінний. Результати щодо відмінностей за

показником

маскулінності у жінок порівняно з чоловіками, є свідченням відсутності
суспільного запиту на традиційно маскулінний тип лідерства у жінок, для
якого характерні авторитарність, непоступливість, жорсткість тощо. Щодо
фемінінності, то статистично значущої різниці відповідного показника між
жінками-лідерами і чоловіками-лідерами не зафіксовано. Отримані дані
свідчать про те, що суто стереотипні жіночі якості - не контрольованість
емоцій, пасивність, м’якість не підтверджуються і, ймовірно, є засобом
маніпулювання та значним бар’єром у професійній самореалізації жінок.
Отже, стилі лідерської поведінки представників обох статей схожі, втім,
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очікувані жіночі якості можуть стати на заваді професійній самореалізації саме
жінок.
Все більше літератури намагається пояснити такі результати гендерночутливої політики, як: облік гендерної проблематики (що означає вивчення
впливу політики на жінок і чоловіків); сприяння залученню жінок в мирні
процеси; збільшення обсягів іноземної допомоги; просування прав людини і,
зокрема, прав жінок та прав дітей; акцент на дипломатію і відмову від
застосування сили на відміну від застосування сили в міжнародних конфліктах;
підтримка миру; і, в більш широкому сенсі, феміністська зовнішня політика
[50]. Однак аналітична задача полягає в тому, щоб пов’язати ці результати з
гендером осіб, що визначають політику. Деякі дослідження розкривають цю
проблематику. Ши і Крістіан виявили, що більша кількість жінок-законодавців
збільшує ймовірність того, що держава буде залучена в гуманітарне військове
втручання; Іншими словами, деякі види військового втручання отримують
більше підтримки від жінок, ніж інші. У політичних процесах, в яких
домінують чоловіки, менше результатів, що враховують гендерні аспекти [126].
Але, як зазначалося вище, багато осіб і факторів впливають на формування
зовнішньої політики, тому ізолювати вплив жінок на результати непросто.
Велика частина досліджень з гендерної проблематики показала, що гендерночутливі суб'єкти - це можуть бути чоловіки або жінки - мають вирішальне
значення.
Особливим ресурсом і засобом політичної поведінки є мова. Роль мови є
значною на всіх фазах розвитку мотиваційного процесу, висловлюючи якісь
групові норми, що сприяють або, навпаки, ускладнюють процес засвоєння цих
норм іншими групами. Для політичного діяча слово є найважливішим
інструментом впливу на людей. Гендерні характеристики політичної поведінки,
показують, що в мовній поведінці у жінок менше агресивності, ніж в чоловічій.
Чоловіки схильні до конфліктної комунікації. Так, мовна поведінка «чоловікжінка» більш агресивна, ніж мовна поведінка «жінка-жінка». Жінкам властива
гармонійна комунікація, мета якої надавати підтримку, проявляти солідарність і
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акцентувати увагу на спільності позицій. У граматичному відношенні жінки
більш турботливі, більш консервативні у використанні мовного стилю, більш
виразні в жестикуляції, ніж чоловіки. Вони вважають за краще інтерпретувати
сказане, ніж говорити щось нове.
У політичній сфері реакції на виступи жінок і чоловіків мають як
вербальну форму (вигуки з місця, спонтанні коментарі, проміжні питання), так і
невербальну: ігнорування, сміх, шум і оплески. Такі сигнали є своєрідним
«емоційним показником» на особистісне ставлення до позиції виступаючого
або його самого. Наприклад, ігнорування виступу або прояв демонстративної
неуваги до жінки-доповідача. Таке ставлення направлено на усунення політика
від участі в комунікації, виключення його з процесу прийняття рішень. Або ж
зневажливі зауваження, коментарі, часом жартівливого характеру з метою
принизити людину, щоб інформація, яку він говорить, сприймалася не
серйозною і не важливою. Також існує система звинувачень, претензій і
зауважень, яка спрямована на те, щоб жінка постійно відчувала невпевненість в
своїх рішеннях і неправильність своїх дій, що зменшує професіоналізм
політичної діяльності,

ставлячи під

сумнів адекватність мислення. У

конфліктній комунікації чоловіки, прагнучи перевести конфлікт з ділового на
міжособистісний грунт, тим самим персоніфікуючи політичні розбіжності,
призводять до розпалювання особистої ворожнечі, ескалації конфлікту, що не
сприяє вирішенню проблем. Жінки ж практикують диспут або конфліктні
переговори, в ході яких намічається план дій, який сприяє більш успішному,
продуктивному вирішенню суперечок .
Ще однією з гендерних відмінностей є способи взаємодії політичних
керівників різної статі з колективами. Жінки-лідери вважають, що в основі
стилю керівництва має лежати стимулювання співробітників до участі в
спільній справі і перетворення інтересів підлеглих в загально-організаційні цілі
робочого

колективу.

Саме

це,

на

думку

жінок-керівників,

спонукає

співробітників відчувати себе частиною організації і залучатися до активного
обговорення проблем, що стоять на шляху досягнення цілей компанії. Чоловіки
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розглядають свою діяльність як серію угод з підлеглими: видачу винагороди
або застосування покарання. Дивно те, що розглядаючи гендерні особливості в
прояві емоційної нестійкості, можна помітити що чоловіки, як і жінки
перебувають

під

впливом

почуттів,

зміни

настрою,

дратівливості

і

співпереживання оточуючим. Емоційні відмінності між жінками і чоловіками
можна розглянути на декількох рівнях. Перший рівень - це здатність розуміти
стан емоцій інших (емпатія) і висловлювати це розуміння (емпатичних
експресія). Другий рівень - переживання самою людиною емоцій і способи
вираження цих емоцій (емоційна експресія).
Виходячи з досліджень, жінки не краще за чоловіків визначають почуття
інших і внутрішньо співпереживають їм, але чоловіки не хочуть, щоб оточуючі
помітили це. Вони не бажають бути емпатичними в очах оточуючих, так як це
не відповідає їх гендерним стереотипам. Чоловіки часто знаходяться в
ситуаціях, що не поєднуються з емпатичною поведінкою. Наприклад, процеси
змагання і конкуренції, що вимагають від них прояву сили, владності. Емоційна
жорстокість вважається одним з важливих якостей «справжнього чоловіка».
Якщо говорити про переживання і вираження власних емоцій, то жінки і
чоловіки мають майже однакову емоційність, але висловлюють її по-різному
або з різним ступенем інтенсивності. Жінки-політики більше висловлюють
зацікавленість до почуттів оточуючих (прояви інтересу до потреб, бажань і
проблем оточуючих). Чоловіки ж навпаки проявляють егоцентричні почуття
(власні потреби, інтереси і бажання). Жінкам більш властиво виражати почуття
страху, смутку, печалі, в чому люди знаходять емоційну приналежність та
участь в житті інших людей .
Чоловіки і жінки в державному управлінні мають бути відповідальними,
хоча політики часто славляться зворотнім. У контролі над підлеглими важлива
не тільки відповідальність, але швидке реагування на ситуацію. Відносно
реакції на проблему або конфліктну ситуацію, можна сказати, що жінка,
прагнучи «ретельно обдумати» можливі причини, перебуває в пригніченому
стані. Нав'язливе фокусування на проблемі збільшує її вразливість до стрес-
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фактору. Чоловік же, навпаки, намагається відгородитися від негативних
емоцій, і сконцентруватися на чомусь іншому. Чоловіки-політики сприймають
конфліктну ситуацію як серйозну і важливу подію. В цілому стратегії поведінки
реагування на конфлікт можна визначити, як «уникнення», «агресія» і
«поступливість (або миролюбність)». Виходячи з цього, можна виявити, що
жінки-політики вважають за краще стратегії «миролюбності» і «уникнення»
конфліктів, тоді як у чоловіків-політиків домінують або «уникнення», або
«агресія».
Слід також згадати такий фактор, як реалізація власних цілей у політиці.
Д. Сьюпер виділяє

три групи факторів впливу на

самореалізацію -

психологічні, соціальні та економічні й суспільні. Він вважав, що знання
інтелектуальних здібностей, якості освіти і мотивації людини дають змогу
зробити хороший прогноз щодо її успіхів, наприклад, у професійній
самореалізації.
До психологічних чинників він відносить інтелект і спеціальні
здібності людини, здатність до лідерства, активність, її інтереси, цінності і
потреби, що впливають на вибір напряму самореалізації, стабільність та
досягнення

успіху.

До

соціальних

чинників

належать

соціально-

економічний статус, рівень освіти, сімейна ситуація, раса, стать, релігія.
Поєднання психологічних і соціальних факторів багато в чому є визначальним
для

успішної

самореалізації.

Високий

соціально-економічний статус,

інтелектуальні здібності дають змогу людині здобути гарну освіту, а добре
освічені люди ефективно використовують ресурси і можливості, які суспільство
зробило для них доступними, усвідомлюють важливість володіння широким
спектром

інформації в процесі прийняття

рішень.

До економічних та

суспільних чинників належать такі, як економічний бум або депресія

в

суспільстві, технологічні зміни у сфері економіки та виробництві, війни,
природні катаклізми. Ці чинники перебувають поза контролем людини, але,
впливаючи

на

ситуацію

на

ринку

праці,

можливості самореалізації, зокрема професійної [4].

певним чином визначають
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Отже, в рамках соціально-політичної взаємодії можна спостерігати певні
відмінності у поведінці та підходах до комунікації серед жінок та чоловіків.
Тому далі слід розглянути інші відмінності, які стосуються ставлення до
міжнародних проблем.
2.2 Гендерні відмінності у ставленні до міжнародних проблем
Гіпотези щодо гендерних відмінностей.
Розглянувши основні дослідженні гендеру у політичних процесах, можна
зробити висновок, що гендер може впливати на політичні установки та
поведінку. Тому далі слід розглянути гендерні відмінності у ставленні до
основних проблем у міжнародних відносинах, зосереджуючи увагу на
відношенні до війни та застосуванні сили, міжнародних інституціях та
взаємозв’язку між гендерними відмінностями та політичною мобілізацією
жінок.
Існують

припущення,

що

гендерні

відмінності

у

ставленні

до

міжнародних відносин можна пояснити різницею в способах сприйняття
чоловіками та жінками загроз та ризиків,

соціальними, біологічними

відмінностями, перевагою жінок до прийняття міжнародних рішень на основі
консенсусу та рівнем політичної мобілізації жінок. Необхідно розглянути ці
гіпотези, а потім оцінити їх за допомогою даних національних опитувань. На
основі отриманих результатів можна

розробити

порядок денний для

подальшого дослідження.
Загрози, ризики і насильство.
У науковій літературі існує стійкий висновок, який полягає в тому, що
чоловіки та жінки по-різному ставляться до війни та застосування сили. У
дослідженні гендерних відмінностей під час кризи в Перській затоці та війни
1990/91 рр. : жінки в США частіше проявляли «страх перед війною» та
висловлювали «ізоляціоністські» настрої. Це означає, що більшість жінок
вважало за краще не втручатися у справи інших країн, а займатися власними
проблемами [104, 70]. Ці результати узгоджуються з іншою літературою щодо
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гендеру, сприйняття загроз та несхильності до ризику. Зокрема, є вагомі докази
того, що жінки сприймають більше загроз із зовнішнього середовища, ніж
чоловіки [105]. Однак вони рідше віддають перевагу силовій реакції на такі
загрози. Наприклад, після 11 вересня 2001 р. в США жінки частіше піддавалися
терористичним атакам, ніж чоловіки, але вони рідше схвалювали силові заходи
у відповідь на ці атаки [106]. Одне з пояснень може полягати в тому, що помста
та застосування сили викликає у жінок більше занепокоєння, а тривога
підвищує сприйняття ризику та невизначеності. Тому можна очікувати, що
загрози чи застосування насильницької військової сили покаже істотні гендерні
відмінності у суспільній думці. Однак також можна очікувати, що жінки більше
підтримуватимуть гуманітарні військові втручання, спрямовані на пом'якшення
наслідків насильницьких конфліктів [108].
Суспільство та прийняття рішень на основі консенсусу.
Чи різняться чоловіки та жінки щодо ставлення до того, як їх нації
повинні вирішувати питання загрози та застосування сили? Одним із важливих
висновків у літературі є те, що, хоча і чоловіки, і жінки частіше підтримують
застосування сили за участі багатьох учасників, цей ефект виявляється більш
вираженим

серед

жінок.

Наприклад,

під

час

дослідження

підтримки

застосування сили в 37 країнах було виявлено, що згадування про участь ООН
збільшило підтримку жінок приблизно на 8 відсотків. Подібним чином було
виявлено, що жінки насправді частіше, ніж чоловіки, підтримують застосування
сили, коли акція схвалена ООН [107].
У політичних конфліктах, та й в конфліктах взагалі, вважається, що жінки
і чоловіки поводяться по-різному. Існує багато моделей поведінки, які в
свідомість суспільства закладаються з народження. На основі психологічних і
соціологічних

орієнтаційних теорій сформувалося достатньо концепцій

гендерних конфліктів.
Як вже зазначалося, у зарубіжній психології виявлено, що чоловіки
частіше використовують проблемно-орієнтовані стратегії, а жінки – емоційноорієнтовані. Дослідники з’ясували, що і чоловіки,

і жінки політики
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використовують однакові активні, проблемно-орієнтовані стратегії спрямовані
на вирішення конфліктних ситуацій, раціональне осмислення ситуації і
самоконтроль. Жінки частіше за чоловіків відзначають сильний характер, як
важливий аспект вирішення важких ситуацій.
Примітно, що характеристики політиків незалежно від статі розрізнялися
відносно не сильно (не більше 10%). Однією з основних відмінностей є те, що
жінки-лідери характеризуються як дипломати, на противагу природним і
прямолінійним чоловікам. Таким чином дослідники встановили загальні
характеристики політика-лідера не залежно від статі, а від того, яким його
бачить виборець: оперативність мислення, високий темп загальної культури,
особливо вербальної; відкритість, товариськість, активність у встановленні як
міжособистісних, так і соціальних контактів; домінантність і владність;
рішучість; емоційна нестійкість: схильність впливу почуттів, мінливість в
настроях, низька толерантність до фрустрації, дратівливість; підозрілість;
низька нормативність поведінки (неприйняття суспільних норм, гнучкість в
відношення соціальних норм); консерватизм, стабільність поглядів і ідей,
респектабельність, недовіра до нових людей; ідеалістичність (поглинання
своїми ідеями, інтерес до теорій і вірувань, захопленість, неврівноваженість);
впевненість

і

відсутність

почуття

провини,

баланс

стриманості

і

експресивності, самостійність і потреба в груповій підтримці; зарозумілість:
самолюбство, самоконтроль, вольовий настрій і політична цілеспрямованість.
Відомо, що чоловіки схильні приймати швидкі рішення, засновані на силі, як
основному аргументі, погоджуючись, перш за все, із задоволенням власних
амбіцій. Довгі переговори і копітка робота не властива чоловікам-політикам. За
такими правилами змушена сьогодні грати і сучасна жінка-політик. Багатьох,
навіть ініціативних і освічених жінок, така перспектива не приваблює. Занадто
агресивне середовище і тернистий шлях, є причиною чому жінок в зовнішній
політиці не стає настільки ж багато, як і у внутрішній.
Більша частина літератури про гендерні відмінності базується на впливі
біологічних відмінностей, особливо на тому, що жінки виношують дітей і
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несуть найбільшу відповідальність за їх виховання та виживання. Гіпотези,
пов’язані з цією теорією викликають багато суперечок. Основна думка полягає
в тому, що жінки є більш емпатійними, більш турботливими і співчутливими і
більш чутливими до загроз людському життю. Однак на сучасному етапі ці
припущення часто оскаржуються, оскільки існуючі наукові дані демонструють,
що гіпотези, засновані на біологічних відмінностях, відрізняються у різних
культурних та часових вимірах [125]. Наприклад, у США під час одних
конфліктів виникали значні гендерні відмінності щодо певних рішень, а під час
інших – ні [81].
Не існує істотного опитування в жодній країні, яке дозволило б оцінити ці
гіпотези в рамках єдиного аналізу, та й існує дуже мало порівняльних
опитувань, які дозволяють перевірити навіть одну гіпотезу в транснаціональній
перспективі. У цьому розділі використано альтернативний підхід, порівнюючи
гендерні відмінності в ряді опитувань громадської думки за цілим рядом
глобальних проблем. Головне питання полягає в наступному: чи характеризує
гендерна різниця ставлення до всіх глобальних проблем, чи гендерна різниця
обмежується конкретною проблемою чи набором проблем? Крім того, існує
необхідність у виявленні того, чи є гендерна різниця у глобальних питаннях
універсальною для різних країн.
Війна та застосування сили.
Незважаючи на значну увагу науковців до гендерної відмінностей у
питаннях війни та військової сили, значна частина існуючих досліджень
обмежується США. Однак цих даних недостатньо для узагальнення через їх
внутрішню політику та глобальну роль як держави. На рисунку 2.1 наведено
міжнародне порівняння величини гендерної різниці щодо ставлення до
прийнятності війни [85]. У результатах можна спостерігати декілька істотних
особливостей. По-перше, показник гендерних відмінностей достатньо високий у середньому 13 відсотків. Показник послідовний, а різниця перевищує поріг
статистичної значущості у двадцять одній із двадцяти дев’яти країн, показаних
на графіку. Очевидно, що гендерна різниця у питанні, чи є війна необхідним
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інструментом

політики,

не

обмежується

громадянами

американської

наддержави. Це питання, яке розділяє стать у більшості країн.

Рис.2.1 Скажіть будь-ласка, чи ви згодні з наступним твердженням: «За
деяких умов, війна важлива для досягнення справедливості (гендерна
відмінність у відсотках )»
Тим не менш, з графіку можна зробити висновок, що існує велика різниця
між країнами у величині гендерної різниці, від найнижчих 4 відсотків у
Румунії, Туреччині та Китаї до понад двадцяти у Бельгії, Швеції та Австралії.
Ця варіація ставить під сумнів есенціалістську біологічну гіпотезу, зазначену
вище. Докази, що підтверджують дану гіпотезу, полягали б у великій і
незмінній гендерній різниці в різних політичних, культурних та стратегічних
контекстах. Той факт, що величина гендерних відмінностей коливається в
різних країнах, вказує на те, що інші фактори, крім статі, також впливають на
гендерні відмінності.
Чи гендерне ставлення до війни переходить у значні гендерні відмінності
у конкретних військових діях? Відповідь є складною: залежно від мети, для якої
застосовується чи пропонується застосування сили, гендерні відмінності
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варіюються від великих до відсутніх. У таблиці 2.1 узагальнено гендерні
відмінності щодо чотирьох питань, що стосуються використання військової
сили окремими державами, Європейським Союзом чи іншими міжнародними
силами. Перше стосується схвалення присутності військ кожної нації в
Афганістані (2004 р.) та подальших думок щодо того, чи кількість військ слід
збільшувати, підтримувати, зменшувати або взагалі скасовувати (питання б. у
таблиці 2.1). У 2004 р. у питанні присутності військ в Афганістані гендерні
відмінності були очевидними. У Західній Європі та Туреччині різниця
спостерігається на рівнях підтримки, які є політично слабкими (підтримка
більшості серед чоловіків та набагато менша підтримка серед жінок). Однак
протягом 2009 та 2011 років ентузіазм щодо місії в Афганістані знижувався,
особливо серед чоловіків. До 2011 р. гендерні відмінності залишались, але
менш значними; у всіх країнах, крім Туреччини, підтримка військ в Афганістані
зазнала краху. Тим не менше, гендер залишався важливим елементом
поляризації, оскільки процес зміни думок продовжував відбуватися.
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Табл. 2.1 Підтримка застосування військових сил (в окремих випадках)
Однак думки щодо розміщення військ на Близькому Сході показують
іншу картину: с) таблиці 2.1). Як видно з таблиці, гендерна різниця є лише в
США, де жінки зараз мають більшу підтримку порівняно з підтримкою меншин
серед чоловіків. Це підтверджує висновок, про який говорилося вище: жінки
більш схильні підтримувати застосування сили, коли мета цієї акції носить
гуманітарний характер. Зараз очевидно, що є закономірність і для Західної
Європи: є великі гендерні розбіжності щодо питання військ в Афганістані, але
практично жодних щодо питання миротворчості на Близькому Сході .
Подібна закономірність думок спостерігається і щодо військового нападу
на режим Каддафі в Лівії у 2011 році (питання d. у таблиці 2.1). Існує досить
велика різниця у результатах серед різних країн, але рівень підтримки є досить
високим порівняно з підтримкою військ в Афганістані. Крім того, за винятком
чотирьох країн (Німеччини, Італії, Португалії та Швеції), гендерні відмінності є
меншими, порівняно з іншими питаннями. Знову ж таки, існує припущення, що
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ця закономірність визначається гуманітарним обґрунтування НАТО для нападу
на Лівію.
Міжнародні інститути.
Як зазначалось, деякі вчені стверджують, що світогляд жінок на
міжнародні справи характеризується перевагою прийняття рішень на основі
консенсусу.

Тому

жінки

повинні

демонструвати

сильнішу

підтримку

міжнародних інституцій. З 2003 по 2006 рік Німецький фонд Маршалла зробив
опитування у США, Європі та Туреччині про їх загальний рівень прихильності
до ООН. Було поставлене наступне питання: «Чи могли б Ви сказати, що Ваша
загальна думка про ООН є: дуже сприятливою, переважно сприятливою,
переважно несприятливою або дуже несприятливою?» Хоча це досить розмите
питання, воно дозволяє порівняно адекватно оцінити гіпотезу про те, що жінки
будуть позитивно впливати на міжнародні інституції. Таблиця 2.2 вказує на те,
що доказів цієї гіпотези небагато.

Табл. 2.2 Відсоток підтримки ООН
Серед наведених даних можна виділити декілька особливих моментів.
По-перше, результати у верхній частині таблиці показують, що громадяни
Західної та Східної Європи більш схильні до ООН, тоді як громадяни США та
Туреччини - менш схильні. Другий висновок: лише в США існують гендерні
відмінності. Насправді американські жінки показують ставлення до ООН, яке
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ближче до середньостатистичного європейця, ніж до чоловіків у США. Таблиця
2.2 також показує, що гендерна поляризація в США існує на всіх рівнях
політичного залучення. Хоча очевидно, що партійність та політична участь
сильно пов'язані з підтримкою ООН, у цих групах також існують сильні
гендерні відмінності.

Тоді в США загальні оцінки

ООН грунтовно

поляризовані, а політичне значення поляризації підсилюється тим фактом, що
найбільш політично заангажовані чоловіки найбільше відрізняються у своїх
поглядах.
Політична мобілізація жінок
Представлені вище опитування підкреслюють значну різницю у величині
гендерних

відмінностей

між

різними

проблемами

та

країнами.

Чим

пояснюється ця варіація? Деякі теоретики стверджують, що диференціація
поглядів жінок зростає в міру отримання жінками доступу до вищої освіти та
робочої сили. У свою чергу ці економічні та когнітивні ресурси посилюють
політичну мобілізацію

жінок.

Рисунок

2.2

показує

процес

гендерної

диференціації, демонструючи взаємозв'язок між рівнем політичного залучення
жінок та середньою різницею статей за кількома проблемами безпеки,
включаючи ті, що обговорювались у попередніх розділах. Зокрема, це показує
взаємозв'язок між відсотком жінок, які часто обговорюють політику та
намагаються переконати друзів та родичів у своїх політичних поглядах, та
середньою гендерною різницею з ряду безпекових питань.
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Рис. 2.2 Відношення між політичним залученням жінок та гендером
Кореляція, показана на рис. 2 - дуже чітка: країни з більшим політичним
залученням жінок демонструють більші гендерні відмінності щодо питань
безпеки. Очевидно, що політична участь жінок є важливим елементом у
політиці національної безпеки, хоча графік показує, що інші фактори також
впливають

на

величину

гендерних

відмінностей.

Наприклад,

Швеція,

Німеччина та Іспанія мають схожі рівні гендерних відмінностей, які
перевищують очікувані з огляду на рівень залучення жінок, тоді як Румунія,
Болгарія, Франція та Нідерланди мають менший рівень. Причини цього явища
залишаються невідомими. Цілком імовірно, що вони лежать в основі практик
соціалізації,

історичного

досвіду,

сучасного

політичного

дискурсу

та

стратегічної культури, що також впливає на гендерні відмінності в цих країнах.
Тим не менше, рівень політичного залучення жінок залишається важливим
чинником у дослідженні гендерних відмінностей у поглядах на безпекові
питання, а це має важливе значення як для теорії, так і практики політики
західної безпеки [105].
Слід наголосити на тому факті, що гендерні відмінності у ставленні до
застосування сили не обмежуються лише Сполученими Штатами. Хоча дані
громадської думки свідчать про те, що насильство та війна спричиняють
найбільші гендерні відмінності, вчені досі не розуміють механізмів, що
зумовлюють ці відмінності. Як вже було сказано, багато вчених пропонують
есенціалістські аргументи, які підкреслюють біологічні відмінності між
чоловіками та жінками, часто викликаючи гендерні стереотипи, такі як
співчуття та материнська природа, щоб пояснити вагання жінок щодо
застосування сили. Інші покладаються на пояснення, які висвітлюють гендерні
відмінності на ринках праці, ринках освіти чи ринках шлюбів, щоб пояснити,
чому чоловіки та жінки підтримують різну політику. Треті стверджують, що
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ставлення до війни та застосування насильства є динамічною функцією
суспільства та відображає невідповідність влади як у внутрішній, так і в
міжособистісній взаємодії. Тому при дослідженні гендерних відмінностей,
необхідно виходити за межі громадської думки та їх пояснення.
Гендерний аналіз в АЗП.
Вищевказані проблеми не обов'язково є нездоланними. Однак плідним
способом дослідження ролі жінок у формуванні зовнішньої політики було б
розширення сфери охоплення гендерної проблематики і, таким чином, розгляд
незліченних способів, за допомогою яких спотворені контексти впливають на
ставлення та поведінку людей і, отже, впливають на міжнародні політичні
процеси. Гендер можна прямо розглядати як один із факторів за допомогою
поглиблених тематичних досліджень, та історичних досліджень порівнянь між
країнами. Ще одним кроком у розумінні ролі, яку гендер відіграє у формуванні
зовнішньої політики, є спроба виявити зв'язок між учасниками і процесами,
описаними вище, і результатами зовнішньої політики. Як зазначено, один з
підходів може полягати в дослідженні припущення, що більша кількість жінок і
призведе до розвитку гендерно-чутливої політики. Такі методи, як відстеження
процесів і інтенсивне опитування учасників, можуть пролити світло на те, в
якому ступені політики визначають стать осіб, що приймають рішення, як
значущий (чи ні) фактор при поясненні результатів. Наприклад, очевидний
перехід (або повернення) до «зовнішньої політики альфа-самців» при
адміністрації Трампа - адміністрації з меншим відсотком службовців жінок, ніж
в попередніх адміністраціях - може служити очевидним прикладом [94,115].
Нарешті, можна взяти до уваги роль, яку стать осіб, які приймають рішення, та
гендерні процеси відіграють в прийнятті кризових рішень. Чи відрізняються
жінки і чоловіки, що визначають політику, з точки зору їх реакції на кризи та їх
поглядів на те, як слід приймати рішення в кризових ситуаціях?
Особи, які беруть участь в процесі прийняття рішень у зовнішній
політиці.
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Чи впливає гендерний чинник на погляди інших міжнародників та
політиків, на їх мотиви та дії? Чи жінки на керівних посадах відчувають, що
вони представлять інтереси жінок, якими б ті не були? За одним з підходів
можна було б вивчити і порівняти риторику, яка використовується жінками і
чоловіками на керівних зовнішньополітичних посадах: чи озвучують вони
схожі цілі? Чи висловлюються жінки частіше на підтримку рівності, ніж
чоловіки, що займали ту ж посаду? Чому чоловіки досягають результатів з
урахуванням гендерних факторів? Щоб дослідити, чи існують відмінності між
чоловіками і жінками, які визначать зовнішню політику, можна використати
адаптовану схему, запропоновану Германом [97]. За цією схемою, необхідно
визначити, чи є політична особа цілеспрямованою та сприйнятливою до
політичного середовища, кидає виклик або поважає обмеження, закрита або
відкрита для інформації, фокусується на проблемі або відносинах.
Гендер також може бути включений в дослідження груп, що визначають
зовнішню політику. Недавнє дослідження гендерного складу груп дає підстави
припускати, що гендер має значення для груп, їх взаємодії і норм прийняття
рішень, а також результатів рішень. Було виявлено, що жінки поводяться порізному при переговорах, хоча це не обов'язково впливає на результати. Однак
Ханаган і Ларімер стверджують, що чоловіки і жінки мають різні моделі
поведінки в процесі прийняття рішень, а гендерний склад груп впливає на
результати,

змінюючи

процес

прийняття

рішень;

зокрема,

групи

з

переважанням жінок можуть краще визначати і приймати середній результат
[97]. Карповіц і Мендлеберг виявили, що серед жінок, що мають рівні (або
майже рівні) повноваження з чоловіками, група встановлює більш ефективну
політику по відношенню до бідних і уразливих. Хоча більша частина цієї
роботи заснована на експериментах, коли дослідники спостерігають за групами
людей, залучених для участі в експериментах, результати досить інтригуючі,
щоб заслужити дослідження того, чи спостерігається така ж динаміка у
зовнішньополітичних групах. У реальному світі було б неможливо дізнатися,
прийняла б група подібне рішення, якби гендерний склад був іншим. Але
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надійні дослідження, засновані на опитуваннях, можуть проводитися - в різний
час, в різних випадках, в різних країнах - і прагнути підтвердити або
спростувати вищенаведені висновки в області зовнішньої політики [111].
Висновки до Розділу 2
У цьому розділі, ми визначили основні гендерні особливості чоловіків та
жінок у політичних процесах. Серед них можна виділити психологічні
особливості - незважаючи на однакову емоційність, жінки більш активно
виражають свою емоційність. Також вони більш схильні проявляти емпатію до
оточуючих, на відміну від чоловіків, які більш схильні до прояву сили та
вважають надмірну емоційність за слабкість. Слід також зазначити побічні
аспекти жіночої поведінки, які тим чи іншим чином можуть впливати на процес
прийняття рішень. Це, насамперед, стиль мовлення, в рамках якого чоловіки
більш схильні до конфліктної комунікації та стиль керівництва, в рамках якого
жінкам більш притаманний стиль лідерства ніж керівництва.
Найбільша відмінність проявляється у конфліктних ситуаціях. Жінки
більш схильні до консенсусу, тоді як чоловіки налаштовані більш агресивно та
наполегливіше переслідують власні інтереси. Ця відмінність може бути як
позитивною, так і негативною для держави, адже метою зовнішньої політики і є
відстоювання власних інтересів, хоча в той же час, інколи необхідно йти на
компроміси з опонентами, чого у чоловіків часто не виходить через їх надмірну
зверхність та владність. Також слід згадати про той факт, що чоловіки діють
спокійніше у конфліктних ситуаціях, а жінкам більш властива нервовість, яка
може впливати на прийняття рішень.
Ще одним чинником є сприйняття глобальних міжнародних проблем. Як
показали зазначені опитування та дослідження, гендерна різниця у ставленні до
проблем миру, військової загрози, використання сили, насправді існує. Хоча
цей показник може змінюватися залежно від рівня політичної освіченості
жінок. Це означає, що більш досвідчені та інтелігентні жінки у сфері політики
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сприймають рівні загроз більш раціонально, тому будуть реагувати на них
більш логічно. Зважаючи на дані опитування, можна зробити декілька
висновків. По-перше, у багатьох країнах справді існують гендерні відмінності
щодо

багатьох міжнародних

питань.

По-друге,

найбільші розбіжності

виникають у питаннях, що стосуються насильства, війни та застосування
військової сили. По-третє, гендерна різниця є меншою, коли за допомогою
військової сили переслідуються гуманітарні цілі. Нарешті, за винятком США,
гендерна різниця у ставленні до міжнародних інституцій невелика, що свідчить
про те, не існує ширшої поляризації між чоловіками та жінками.
Ці результати свідчать про те, що інші фактори також впливають на
взаємозв'язок між статтю та ставленням до політичних проблем. Мабуть,
найважливішим висновком є не те, що між чоловіками та жінками існують
суттєві розбіжності у ставленні до застосування сили та міжнародних
інституцій, а те, що існують значні розбіжності у величині гендерних
відмінностей серед різних країн та проблем. Оскільки ми прагнемо зрозуміти
основоположні механізми, що обумовлюють гендерні розбіжності, дослідникам
слід використовувати дані, доступні в опитуваннях громадської думки, щоб
зрозуміти індивідуальний рівень, які виходять за межі бінарних, гендерних
характеристик.
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
3.1 Світовий досвід впливу гендерного чинника на формування
зовнішньополітичних рішень.
Дискусія щодо участі та ролі жінок у закордонних справах та
міжнародній безпеці є своєчасною та актуальною, і вона все частіше
піднімається як на національному, так і на міжнародному рівнях. Зокрема,
зростає увага до диспропорцій у представництві жінок на керівних та інших
ключових посадах у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, а також до
зростаючого обсягу доказів щодо позитивного ефекту від включення жінок у ці
ключові сфери міжнародної політики. Серед цих питань особлива увага
приділяється

ролі жінок у миротворчій діяльності, оскільки наведені вище

дослідження неодноразово показували, що гендерна рівність сприяє миру, і що
мирні переговори за участю жінок мають більше шансів бути стійкими та
ефективними. Суспільства, що функціонують на основі гендерних норм , мають
кращий стан здоров’я, сильніше економічне зростання та вищий рівень безпеки.
Організація Об’єднаних Націй та ЄС роблять сильний акцент на цій проблемі
протягом останніх двох десятиліть. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325
встановила порядок денний щодо жінок, миру та безпеки (Women,Power and
Security - WPS) ще у 2000 році [37]. З тих пір було прийнято багато інших
резолюцій, пов'язаних із WPS, розширюючи сферу гендерного миру та безпеки.
Ці резолюції допомогли змінити філософію та риторику, зосереджену на
конфліктах та гендерній рівності, тим самим закликаючи міжнародне
співтовариство робити більше зусиль у цьому нарямку. Кілька ініціатив також
реалізуються на рівні ЄС, в тому числі через Стратегічний підхід ЄС до WPS у
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2018 році. Однак жінки продовжують бути недостатньо представленими у сфері
зовнішньої політики та політики безпеки у всьому світі.
Тема жінок у закордонних справах та міжнародній безпеці стає все більш
актуальною в контексті нових парадигм та підходів до глобальних справ.
Науковці, політики та громадянське суспільство залучаються до інноваційних
способів сприяти участі жінок у цих сферах формування політики на всіх
рівнях, починаючи від концептуалізації до впровадження. Дискусія щодо жінок
та зовнішньої політики не нова. Ще в 1980-х роках вчені, що працюють над
громадською думкою та зовнішньою політикою, вказували на гендерний розрив
у питаннях зовнішньої політики та висували ідею, що посилення участі жінок у
зовнішній політиці призведе до нових та інноваційних парадигм, особливо
щодо миру та безпеки. Однак майже через 40 років питання про те, якою мірою
зовнішня політика може бути істотно трансформована за рахунок збільшення
присутності жінок у відповідних урядових структурах, є постійним на порядку
денному, не в останню чергу через триваючу нерівність представництва у цій
сфері. Сьогодні ці дебати поширились на низку взаємопов'язаних питань,
включаючи: представництво жінок, у тому числі на вищому рівні формування
політики; збройні сили; дипломатія; аналіз зовнішньої політики; зміст та
результати зовнішньої політики, і те, як на це впливає участь жінок, у тому
числі поява так званої «феміністичної зовнішньої політики».
Ключовою проблемою є розрив у представництві: цифри говорять самі за
себе. Зростаюча кількість доказів вказує на корисні наслідки того, щоб жінки
були представлені в соціальному, політичному та економічному житті нарівні з
чоловіками та сприяли гендерній різноманітності. Дослідження, наприклад,
показали, що гендерне різноманіття, «якщо воно підтримується гендерними
нормами та правилами в галузі, призводить до кращої продуктивності та
кращого обміну різними точками зору». Крім того, є вагомі докази того, що
статус жінок, включаючи їх представництво у процесі прийняття рішень, є
важливим прогностичним фактором державного миру. Громадська думка також
зміщується на користь більшого представництва жінок у політиці та керівних
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ролях. Згідно зі спеціальним опитуванням Євробарометра 2017 року щодо
гендерної рівності, 61% громадян ЄС вважають, що в політиці домінують
чоловіки, які не мають достатньої довіри до жінок. Більшість респондентів
(54%) вважають, що жінок, які приймають політичні рішення, повинно бути
більше. Доповідь Pew Research Center за 2018 рік у Сполучених Штатах
показала, що більшість респондентів хотіли б бачити більше жінок на керівних
посадах. Цікаво, що 22% респондентів вважають, що жінки «мають кращий
підхід до керівництва», тоді як 15% говорять, що чоловіки [145].
Майже дев'ять з десяти респондентів (86%) вважають, що представник
жіночої статі може представляти їх інтереси. Кожен десятий (10%) вважає, що
не може, тоді як 4% кажуть, що не знають. Жінки частіше думають, що жінкаполітик може представляти їх інтереси (88% проти 83% чоловіків) (див рис 3.1).

Рис. 3.1 Чи вважаєте ви, що жінка-політик може представляти ваші
інтереси?
Більшість респондентів (54%) вважають, що на посадах, що приймають
політичні рішення, повинно бути більше жінок. Трохи більше третини
вважають, що кількість жінок є приблизно правильною (35%), тоді як 3%
вважають, що повинно бути менше жінок (Рис. 3.2).
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Рис 3.2 На вашу думку, яке з наведених тверджень найбільше підходить
щодо вашої держави?
Жінки набагато частіше заявляють, що жінок повинно бути більше (62%),
тоді як думка чоловіків розділяється між потребою у більшій кількості жінок
(44%) та думкою про те, що кількість жінок є приблизно правильною (44%).
Лише дуже мала частка чоловіків чи жінок вважає, що на посадах, що
приймають політичні рішення, повинно бути менше жінок.

Рис 3.3. На вашу думку, яке з наведених тверджень найкраще відображає
політичне залучення жінок?
У той же

час

більшість респондентів

вважають,

що гендерна

дискримінація є головною перешкодою на професійній арені і що чоловіки
мають простіший шлях до керівних посад як у бізнесі, так і в політиці.
Незважаючи на ці висновки та відносний прогрес, досягнутий у ряді країн та
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багатосторонніх організаціях у всьому світі за останні роки, жінки залишаються
в значній мірі недостатньо представленими в політиці, особливо у сфері
зовнішньої політики та міжнародної безпеки. У США вражає розрив між
представництвом жінок у зовнішній політиці, зокрема оборонній, та інших
сферах державного сектору. Наприклад, хоча жінки складають приблизно
половину вищих керівників департаментів, які займаються такими питаннями,
як охорона здоров'я та соціальні послуги, жінки у закордонних справах та
міжнародній безпеці становлять лише 39% з усіх старших керівників
Державного департаменту, а ще менше - у Пентагоні та розвідувальних
управліннях.
У цілому цифри говорять самі за себе. Наприклад, лише 15% послів світу
- жінки. Ще в 2017 році у світі було лише 15 жінок-міністрів оборони. З 47
держав-членів Ради Європи лише п’ять жінок є міністрами закордонних справ.
Серед 29 членів НАТО є лише вісім жінок-міністрів оборони (проте це великий
відсоток, зважаючи на те, що у світі є лише 17 жінок-міністрів оборони). В
межах ЄС-28 в даний час працюють шість міністрів оборони та лише три
жінки-міністри закордонних справ. В рамках Організації Об'єднаних Націй до
березня 2018 року жодна жінка ніколи не очолювала Департамент з політичних
питань, який існував під різними назвами і форматами з 1952 року [86].
Жінки в міжнародній безпеці. Включення жінок у міжнародні процеси,
пов'язаних з безпекою та мирними переговорами на високому рівні, а також
пропонування їм вищих дипломатичних посад означає не лише рівне
представництво. Насправді є все більше доказів того, що участь жінок у
процесах миру та безпеки може зіграти значну роль у визначенні успіху та
стійкості мирних угод, а також довговічності та якості миру. Дослідження
також показують, що мирні угоди, підписані жінками-делегатами, мають вищий
рівень виконання. Дані показують, що жінки часто сприймаються як «чесні
посередники» під час мирних переговорів, і тому вони здатні досягти більш
стійкого та справедливого миру, як це спостерігається, наприклад, у вирішенні
конфліктів у Північній Ірландії у роки 2000 роки.
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Крім того, завдяки своїй соціальні ролі та обов'язкам жінки також мають
доступ до важливої інформації. Наприклад, жінки в Афганістані та Північній
Ірландії змогли отримати доступ до мереж даних через діалог з членами
громади. Згідно з дослідженням Ради з міжнародних відносин аналітичного
центру США, значне залучення жінок та груп громадянського суспільства до
мирних переговорів робить отриману угоду на 64% частіше вдалою, а, за іншим
дослідженням, на 35% частіше вона триває щонайменше 15 років. Серед інших
статистичних даних, вони чітко показують, що гендерне різноманіття та
залучення жінок до мирних переговорів дають довготриваліші та кращі
результати. Більш довготривалі мирні угоди, покращена безпека людей та рівне
представництво - лише деякі з результатів феміністської зовнішньої політики та
включення жінок у сферу безпеки. Жінки часто застосовують спільний підхід
до миротворчості. Стверджувалося, що такий підхід - який включає залучення
різних демографічних груп (наприклад, релігійних, етнічних та культурних), що
постраждали внаслідок конфлікту, і зацікавлений у його вирішенні - збільшує
перспективи довгострокової стабільності та зменшує ймовірність провалу
держави, початку конфліктів та бідності.
Розширюються наукові дослідження щодо впливу участі жінок у
міжнародній безпеці. Недавні дослідження також показали, що участь жінок у
вирішенні ядерних питань є корисною, оскільки вона зменшує потенціал
ризикованої поведінки та збільшує ймовірність того, що будуть укладені
необхідні компромісні угоди. Проте жінки представляють лише приблизно
чверть делегатів на міжнародних переговорах про нерозповсюдження зброї,
менше ніж порогове значення, необхідне для того, щоб змінити динаміку групи,
а отже і результати переговорів.
Важливість участі жінок у громадянському суспільстві ілюструється
кількома прикладами на Близькому Сході. Жінки Ізраїлю та Палестини вже
давно будують коаліції за національною, етнічною та релігійною ознаками, щоб
вести ненасильницькі дії для сприяння безпеці та доступу до основних послуг.
У Сирії Жіноча консультативна рада з питань сирійських переговорів, група

66

незалежних представників громадянського суспільства, піднімала питання,
відсутні в порядку денному, і допомагала розробляти політичні альтернативи,
давала рекомендації щодо сприяння мирним переговорам та пропонувала
гендерні норми на перспективу. Успішні зусилля на місцевому рівні під
керівництвом сирійських жінок включають моніторинг та документування
порушень прав людини, встановлення режиму припинення вогню, створення
місцевих політичних рад та розподіл гуманітарної допомоги. Подібні
спостереження щодо ролі жіночих організацій громадянського суспільства були
зроблені у конфліктах у Колумбії, Ліберії та Тунісі. Рада з міжнародних
відносин створила базу даних про залучення жінок до мирних переговорів по
всьому світу та про роль, яку відіграв їх внесок (або його відсутність).
Незважаючи на докази того, що участь жінок є вигідною, все ще існують
очевидні нерівності як у представництві на міжнародних мирних переговорах,
так і в політиці допомоги та розвитку жінок у неміцних державах. У період з
1990 по 2017 рік жінки становили лише 2% посередників, 8% учасників
переговорів та 5% свідків та підписантів у всіх основних мирних процесах.
Найбільш вражаюче, що лише дві жінки коли-небудь працювали головними
учасниками мирних переговорів. Подібним чином, незважаючи на роль, яку
місцеві жіночі групи могли б відігравати у запобіганні та вирішенні конфліктів,
такі групи отримують лише невеликий відсоток допомоги, яку великі донори
виділяють малим державам. Дослідження ОЕСР, проведене в 2017 році,
пояснювало це значними «сліпими зонами в розумінні донорами зв’язків між
гендерною рівністю та конфліктом» [51].
Багато урядів запровадили інституції та програми, спрямовані на
просування питань щодо гендерної рівності, у тому числі шляхом встановлення
нових основних ролей, призначення жінок на посади високого рівня у сфері
зовнішньої політики та безпеки та прийняття громадських зобов'язань на
найвищому рівні щодо вирішення даної проблеми на порядку денному.
На додаток до створення спеціальних посад для досягнення гендерної
рівності через зовнішню політику, багато країн також збільшили рівень

67

представництва жінок на дипломатичних, торгових, оборонних постах та у
міністерствах високого рівня. У 2019 році частка жінок-міністрів у всьому світі
досягла рекордних 20,7 відсотка, у десяти країнах із 50: Албанія, Австрія,
Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Франція, Нікарагуа, Руанда, Іспанія, та Швеція
[124]. Хоча жінки залишаються більше представленими на внутрішніх посадах включаючи соціальні сфери: охорону здоров'я, сім'ю та молодь, навколишнє
середовище та освіту - на початку 2020 року в рекордних тридцяти чотирьох
країнах були жінки-міністри закордонних справ, а у двадцяти - міністри
оборони (див. рисунок 3.4 ) . У багатьох країнах частка жінок-послів також
зросла: хоча жінки займають лише 15 відсотків цих посад у світі, багато держав
мають значно вищий рівень представництва жінок як вищих дипломатів, у тому
числі 44 відсотків послів у Фінляндії, 41 відсоток на Філіппінах та 38 відсотків
у Коста-Риці [55].

Рис.3.4 Жінки на головних посадах у сфері зовнішньої політики
Деякі країни запровадили низку політичних програм, щоб забезпечити
керівництво, встановити цілі та підвищити відповідальність за свої зобов'язання
щодо гендерної рівності, включаючи стратегії гендерної рівності та національні
плани дій щодо жінок, миру та безпеки. Крім того, деякі уряди прагнуть
інтегрувати зобов'язання щодо гендерної рівності в більш широкі політичні
документи, такі як торгові угоди. Ці кроки демонструють можливості
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інтегрувати питання гендерної рівності в розвиток дипломатії, оборони,
економіки та торгівлі. Зараз все більше країн використовують торговельну
політику для досягнення гендерної рівності.
Починаючи з 1990 р. кількість торгових угод з гендерними положеннями
неухильно зростала, і сьогодні сімдесят чотири регіональні торговельні угоди
посилаються на гендерні норми. Прийняли Буенос-Айресську декларацію 2017
року про торгівлю та розширення економічних можливостей жінок, яка має на
меті усунути торгові бар'єри, з якими стикаються жінки, та сприяти їх
економічному розширенню. Деякі країни застосували більш амбіційний підхід,
включаючи спеціальний розділ про гендерну рівність у торгових угодах. Угода
про вільну торгівлю між Чилі та Уругваєм (ЗВТ) 2016 року була першою, яка
мала окремий розділ з гендерних питань, і згодом Чилі включила гендерні
розділи в зони вільної торгівлі з Аргентиною, Канадою та в поточні переговори
з Європейським Союзом (ЄС). Канада включила окрему главу про гендер у
свою торгову угоду з Ізраїлем та ЄС через рекомендації щодо торгівлі та
гендерних питань; крім того, Канада та Мексика прагнули включити більшу
увагу до гендерної рівності в рамках переговорів про НАФТА, зрештою, з
певним успіхом. Проте, незважаючи на ці досягнення, Конференція ООН з
торгівлі та розвитку застерегла, що більшість існуючих гендерних глав не є
обов'язковими

та

не

підпадають

під

владу

механізмів

врегулювання

міжнародних суперечок.
Кілька країн взяли гендерні норми за основу розширення можливостей
управління своєю зовнішньою політикою. У 2012 році Сполучені Штати
випустили перші політичні вказівки щодо гендерної рівності в національній
безпеці та зовнішній політиці під керівництвом держсекретаря Хілларі Клінтон,
оприлюднюючи стратегію підвищення статусу жінок у роботі Державного
департаменту, в тому числі шляхом програмування, розробка бюджету,
моніторингу та оцінки. В інших країнах міністерство закордонних справ
проводить міжвідомчу стратегію з просування гендерної рівності. У 2016 році
Австралія оприлюднила свою стратегію гендерної рівності та розширення прав
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і можливостей жінок, що охоплює всі закордонні сфери та допомогу в розвитку,
з акцентом на трьох пріоритетах: лідерство жінок, економічне розширення прав
та припинення насильства щодо жінок та дівчат. Того ж року Норвегія
випустила План дій щодо прав жінок та гендерної рівності у зовнішній політиці
та політиці розвитку з п’ятьма пріоритетними напрямками: якісна освіта,
політична участь, економічні права, ліквідація насильства та сексуальне та
репродуктивне здоров'я та права.
Один яскравий приклад: вісімдесят три нації розвинули національну
плани дій щодо жінок, миру та безпеки, починаючи з Данія у 2005 р.
Впровадження, однак, залишається проблемою: менше половини держав, що
мають плани дій, виділили бюджет на їх виконання. Тим не менш, для кращого
розуміння ролі жінок у зовнішній політиці, необхідно розглянути вдалі
приклади їх залучення у сферу зовнішньої політики.
Швеція: державна феміністична політика. У 2014 році Швеція стала
першою країною, яка прийняла явно феміністичну зовнішню політику. Ця
політика охоплює три сфери: зовнішня політика та політика безпеки, співпраця
у галузі розвитку і торгівля та просування. Уряд Швеції також розглядає
включення гендерної рівності у зовнішню політику, коріння якої базується на
підході до рівних прав, як інструменту для досягнення інших національних та
міжнародних цілей, включаючи безпеку та економічне процвітання. Посол з
питань гендерної рівності та координатор феміністичної зовнішньої політики
відповідає за підтримку цієї роботи у всьому міністерстві та керує командою
для вдосконалення оперативного планування, розвитку політики, навичок,
спілкування та представництва. Кожен департамент та місія за кордоном також
включає координатора феміністичної зовнішньої політики. Цей феміністичний
підхід застосовується не лише до зовнішньої політики Швеції за кордоном, але і
до внутрішньої діяльності міністерства закордонних справ, у тому числі через
директиви щодо сприяння гендерній рівності при наборі та призначенні на
посади в Міністерстві закордонних справ, покращенні гендерного балансу на
бажаних міжнародних посадах, а також запобіганню сексуального насильства.
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Мексика: перша феміністична політика Глобального Півдня. У січні 2020
року Мексика стала першою країною Глобального Півдня, яка запровадила
феміністичну зовнішню політику. Політика має амбітний порядок денний,
обіцяючи в перший рік розробити тренінги, семінари та феміністичний
посібник із зовнішньої політики, а до 2024 року досягти паритету зайнятості та
рівної заробітної плати в Міністерстві закордонних справ, де, на даний момент,
лише одну з одинадцяти найвищих посад займає жінка. Ще до 2020 року
Мексика працювала над просуванням гендерної рівності у зовнішній політиці,
особливо за допомогою багатосторонніх переговорів, таких як керівництво
Конференцією ООН зі зміни клімату та її намагання інтегрувати гендер у
торговельні дискусії щодо Угоди про вільну торгівлю у Північній Америці
(NAFTA).

Фемістична

зовнішня

політика

Мексики

керується

п’ятьма

принципами: ґендерна перспектива у зовнішній політиці; паритет у міністерстві
закордонних справ; боротьба з гендерним насильством, у тому числі в
міністерстві; видима рівність; та інтеграція фемінізму у всі сфери діяльності
МЗС [129].
Канада: феміністична зовнішня політика та міжнародна допомога.
Канада, слідом за Швецією, стала другою країною, що прийняла таку
політику оголосивши про феміністичну політику міжнародної допомоги в 2017
році разом із набором ініціатив щодо гендерної рівності, таких як інклюзивний
підхід до торгівлі; новий Національний план дій щодо жінок, миру та безпеки;
та Ініціатива Елсі для жінок у мирних операціях. З тих пір уряд голосно
висловлювався щодо питань гендерної рівності на багатосторонньому рівні,
використовуючи своє головування у Групі великої сімки (G7) у 2018 році, щоб
вперше поставити гендерну рівність до порядку денного глави держави,
інтегруючи гендерну рівність у всі сфери роботи та створення консультативної
ради G7 щодо гендерної рівності. Гендерно-аналітичний аналіз має довгу
історію в Канаді, починаючи з урядових зобов'язань щодо відповіді Канади на
Пекінську декларацію 1995 року та Платформу дій. У 2000-х рр. було
впроваджено в центральних відомствах, а в 2016 р. Уряд посилив показники
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підзвітності, в тому числі вимагаючи доповідей у поданнях до Кабінету
Міністрів Канади та Казначейства. У 2018 році у федеральному бюджеті було
використано гендерне питання, враховуючи національні та закордонні
пріоритети. Бюджет-2018 також заснував новий Центр статистики гендерних
питань, різноманітності та інклюзії, щоб допомогти уряду відстежувати прогрес
та нести відповідальність за створення Департаменту з питань жінок та
гендерної рівності[109].
У випадках Швеції, Норвегії та Канади просування гендерних норм у
зовнішньополітичній практиці відповідає їх давнім уявленням про себе як про
«добрі» та / або «дружні до жінок» держави. Гендерна рівність була широко
інституціоналізована та внутрішньо вбудована в державний фемінізм, що
практикується

Швецією

та

Норвегією.

Таким

чином,

їхня

концепція

зовнішньополітичної ролі відображає бюрократичний потенціал держав
практично впроваджувати гендерні норми у зовнішній політиці. Наприклад,
Бергман-Розамонд показує в своєму аналізі Швеції, як започаткування
феміністичної зовнішньої політики вийшло з давньої гуманістичної ідеї
«гендерного космополітизму». Так само Норвегія вклала значні ресурси за
останнє десятиліття, щоб стати «наддержавою» у миротворчій діяльності.
Зростання професіоналізації дипломатів та інституціоналізація гендерних норм
зробила можливим розвиток гендерно-інклюзивних мирних процесів. У
випадку Канади, країна під керівництвом Трюдо проводить так званий
«ребрендинг» через свою практику феміністичної міжнародної допомоги в
розвитку, яка є частиною більш широких зусиль, щоб спроектувати образ
Канади як співчутливого і щедрого члена світової спільноти[150].
Участь жінок у процесах прийняття рішень в Африці.
Хоча

Швеція

давно

наголошує

на

гендерній

рівності

у

своїх

зовнішньополітичних заходах, прийняття феміністичної зовнішньої політики у
2014 році змінило підхід до дипломатії та розвитку з двосторонніми
партнерами. Шведський міністр закордонних справ запропонував план дій, в
якому було

зазначено, як визначити пріоритет гендерної рівності в
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дипломатичних відносинах та підвищити кваліфікацію, тим самим інтегруючи
феміністичний підхід на всіх рівнях дипломатичного корпусу. У Нігерії цей
феміністичний підхід проявляється у торгових відносинах, комунікаціях,
гуманітарній

допомозі

та

підзвітності головним

владним

інституціям.

Посольство Швеції співпрацює зі шведськими компаніями, які інвестують у
Нігерію, щоб висвітлити внутрішній досвід Швеції як зразок того, як
економічна інтеграція жінок стимулює зростання суспільства та держави
загалом. Швеція є одним із засновників Нігерійського гуманітарного фонду,
створеного в 2017 році [122].
Побоювання з приводу маргіналізації жінок та їх невидимості в процесі
формування політики в Африці залишається палким міжнародним дискурсом.
Ці

занепокоєння,

відмінностями

та

ймовірно,
практикою,

зумовлені

законодавством,

інституційними

культурними

бар'єрами,

а

також

непропорційним доступом до якісної освіти, охорони здоров'я та ресурсів.
Змінити цю дискримінаційну практику неможливо, але її можна досягти,
застосувавши

вищенаведені механізми на

всьому континенті.

Процес,

спрямований на підвищення ролі жінок у процесі прийняття рішень на всьому
континенті, вимагає розуміння прогресу, якого вже досягли на сьогоднішній
день, викликів, що стоять перед ними, та подальшого шляху розвитку. Як
наслідок, вже можна надати визначення ключових органів прийняття рішень в
Африці, поточного стану африканських жінок та жіночих організацій у процесі
прийняття рішень, існуючої інституційної політики, що вимагає участі жінок у
процесі прийняття рішень, та досягнутого прогресу на континенті.
Незважаючи на багату спадщину та численні природні ресурси , Африка є
найбіднішим та найбільш слаборозвиненим континентом у всьому світі. В
середньому це найбідніший материк на землі. Жінки мінімально беруть участь
у прийнятті рішень і здебільшого несуть тягар бідності на всьому континенті.
Кожен африканський регіон і країна незалежні один від одного і не підпадають
під африканський економічний стереотип.
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Більше

десятиліття

континент

руйнується

політикою,

поганим

управлінням, корупцією та гендерним дисбалансом у процесі прийняття
рішень. Це завершилось серйозними зловживаннями та порушеннями прав
людини, невдалим управлінням, поганим медичним обслуговуванням, високим
рівнем неписьменності, неефективним використанням іноземної допомоги,
політичною нестабільністю, а також частими племінними та військовими
конфліктами. Африканським державам не тільки потрібно боротися з крайньою
бідністю, вони також мають нижчу тривалість життя та низькі шанси отримати
освіту, що особливо актуально для жінок [127].
Фундамент сучасного статусу африканських жінок був закладений
євроцентричною освітньою системою, успадкованою від колоніалізму. Ця
система, розроблена навколо формальної освіти, була покликана виховувати
домінування чоловіків у оплачуваній зайнятості, керівництві, політиці,
управлінні та прийнятті рішень. Таким чином, відбувалося сприяння гендерній
дискримінації

при

прийнятті

рішень

в

Африці.

Щоб

подолати

ці

дискримінаційні тенденції в Африці, як Уганда (з 2001 р.), так і Південна
Африка (з 1999 р.) сприяли участі більшої кількості жінок у офіційній політиці.
Незважаючи на ці досягнення, парламент Уганди складає одну чверть жінки,
тоді як присутність жінок у парламенті Південної Африки становить приблизно
третину.
З огляду на це, можна провести огляд поточного стану африканських
жінок та жіночих організацій у процесі прийняття рішень, існуючої
інституційної політики, що вимагає участі жінок у прийнятті рішень, та бар'єри
для участі жінок у процесі прийняття рішень в Африці.
Багато місіонерів з питань гендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок, неурядові організації, жіночі групи та окремі особи
працювали разом у різних національних, міжнародних та транснаціональних
контекстах, щоб врахувати інтереси жінок та жінок у державних справах.
завдяки зусиллям, спрямованим на досягнення Цілей розвитку тисячоліття
(ЦРТ) та Порядку денного 2030. У період з 1995 по 2005 рр. В Африці
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спостерігався сплеск участі жінок у керівництві та прийнятті рішень.
Впровадження системи гендерних квот призвело до зростання кількості жінок,
які брали участь у прийнятті державних рішень у Мозамбіку (34,8%), Південній
Африці (32,8%), Танзанії (30,4%), Уганді , Бурунді (30,5%), Руанді (48,8%),
Намібії (26,9%) та Демократичній Республіці Конго (ДРК). Наприклад, Руанда
має найвищий відсоток (48,8%) представниць жіночого парламенту у всьому
світі [59]. Жіночі організації в Конго успішно лобіювали уряд щодо включення
принципу паритетного представництва 50-50 до конституції 2006 року (Соу,
2012). У Бурунді уряд включив квоту на 30 відсотків представництва жінок у
конституції 2005 року та до виборчого кодексу 2009 року. У Малі, Нігері та
Кабо-Верде пріоритетне фінансування було надано політичним партіям з
великим представництвом жінок, що забезпечило номінацію щонайменше 10%
кандидатів-жінок на виборні чи призначувані посади. У країнах Африки, що
перебувають на південь від Сахари, деяких жінок-законодавців обирали за
гендерними квотами, що є системою зарезервованих місць[136].
Незважаючи на ці зусилля та досягнення в деяких африканських країнах,
залишаються варіації у рівні участі жінок у процесі прийняття рішень на
континенті, коливаючись від <5% в Єгипті до понад 40% у Південній Африці.
Однак, у деяких регіонах навпаки спостерігається постійне зниження участі
жінок у суспільному житті та політиці в таких країнах, як Гана. Цей спад,
швидше

за

все,

підтримується

гендерно-нечутливими

ідеологіями,

які

визначають приватну побутову сферу як жіночу сферу, а державно-політичну
сферу як чоловічу[152].
Рамки міжнародної політики
Необхідність помітно породжувати участь жінок у процесі прийняття
рішень стала зростаючою глобальною проблемою завдяки Конвенції про
ліквідацію і боротьбу з дискримінацією (CEDAW) - Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок (Генеральна Асамблея Об'єднаних Націй,
1979; і її стаття 7, яка спеціально просить держави-учасниці «вжити всіх
належних заходів для усунення дискримінації жінок у політичному та
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громадському житті країни». Комітет з Конвенції про боротьбу зі злочинами
(1997

р.)

також

поклав

на

держави-учасниці

обов'язок

забезпечити

відповідність їх конституції та законодавства принципам Конвенції для
досягнення рівного представництва жінок у політичному та громадському
житті [57].
У 1995 р. На Пекінській четвертій світовій конференції з питань жінок
основна увага приділялася постійному відторгненню жінок від офіційної
політики та прийняття рішень. Пекінська платформа дій ставила під сумнів
досягнення будь-якої форми ефективної демократичної трансформації в
Африці, яка порушувала права жінок обирати та бути обраними. Зазначалось,
що демократичні інституції, яким бракувало представництва жінок у процесі
прийняття політичних рішень, не можуть досягти гендерної рівності з точки
зору представництва, формування порядку денного політики та підзвітності. Це
означає, що рівна участь жінок у прийнятті рішень є необхідною умовою
врахування інтересів жінок. Без перспективи жінки на всіх рівнях прийняття
рішень цілі рівності, розвитку та миру неможливо досягти. Таким чином,
досягнення сталого розвитку в Африці вимагатиме забезпечення рівного
доступу до жінок та повноцінної участі у владних структурах та прийнятті
рішень [77].
Африканські жінки лише незначним чином брали участь у прийнятті
рішень. Створення можливостей для інституціоналізації залучення жінок до
прийняття рішень в Африці посилить прискорення цілей сталого розвитку на
континенті. Отже, очікується, що уряди окремих країн Африки створять
сприятливе

політичне

середовище

та

стратегії

залучення

для

інституціоналізації участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях - сім'ях,
громадах, державах загалом і на міжнародному рівні. Існує також необхідність
у тому, щоб міжнародні агентства продовжували підтримувати участь жіночих
організацій у процесі прийняття рішень в Африці.
Значний об’єм гендерних досліджень показує, що жінки - еліта та масова
громадськість - більш схильні до пацифізму, ніж чоловіки. Вони виступають
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проти

використання

військової

сили,

стурбовані

жертвами

війни

та

підтримують гуманітарні втручання частіше, ніж чоловіки . Крім того,
дослідження показують, що демократичні уряди витрачають менше коштів на
військові бюджети і проводять менше військових операцій, коли у їх
парламентах збільшується кількість обраних жінок Докази того, що жінкизаконодавці

більш

миролюбні,

ніж

їх

колеги-чоловіки,

здаються

незаперечними. Однак велика частина цих доказів береться із сукупних рішень
законодавчих органів, а не з окремих рішень законодавців.
У більшості досліджень просто не враховується, наскільки гендер - на
відміну від лояльності партій та тиску в округах - самостійно формує
зовнішньополітичні уподобання законодавців [80]. На сьогоднішній день лише
одне дослідження контролювало приналежність до партії та вплив на вибори
під час вивчення індивідуальних рішень щодо безпеки жінок-законодавців. Але
цей аналіз зосереджував увагу на структурі спонсорування законопроектів
серед сенаторів-чоловіків та жінок після терактів 11 вересня. Жодне
дослідження не розглядало весь спектр питань зовнішньої політики протягом
багатьох десятиліть, щоб порівняти переваги чоловіків із уподобаннями жінок.
Тому можна навести у приклад дослідження, метою якого було провести
порівняння, і зробити це з усіма необхідними засобами контролю, щоб
побачити, чи приймають жінки-чоловіки та чоловіки різні рішення з тих самих
питань національної безпеки. У ньому зосереджувалася увага на Конгресі
США, оскільки його члени можуть вільно голосувати. Були зібрані всі голоси
щодо зовнішньої та оборонної політики, подані членами Конгресу в період з
1973 по 2016 рік. Ці голоси стосувалися різних проблем: від війни у В’єтнамі та
Іраку до нерозповсюдження ядерної зброї та продажу зброї.
Оцінивши позицію кожного члена, було визначено, що жінки в Конгресі
більш миролюбні, ніж їхні колеги-чоловіки. Первинні результати вказують на
те, що в Палаті і в меншій мірі в Сенаті жінки-законодавці голосують інакше,
ніж чоловіки - за питання щодо зовнішньої політики. Однак, як тільки
враховується відносний консерватизм району чи штату кожного члена, різниця
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між статями різко зменшується. Жінки все ще більш миролюбні, ніж чоловіки,
принаймні в деякі періоди, але ця різниця в основному походить від поглядів
виборців. Коли демократи-жінки та чоловіки представляють подібних виборців,
вони, як правило, мають збіжні позиції у зовнішній політиці [145].
Ці результати підтверджують, що, чи проводимо ми регресійний аналіз чи
використовуємо прийоми відповідності, висновок один - жінки здаються більш
схильними до пацифізму, оскільки вони, як правило, представляють ліберальні
складові. Наслідки цих висновків полягають у тому, що, низка досліджень
переоцінила роль, яку гендер відіграє у формуванні переваг національної
безпеки.
Конкуруючі теорії та суперечливі очікування.
Дослідження показують, що три фактори які впливають на вибір
законодавців - це стимулювання перевиборів, лояльність партії та гендерна
ідентичність.

Однак

вченим

було

важко,

особливо

при

вивченні

зовнішньополітичних рішень, відмежувати вплив гендерних факторів від
інших. Як наслідок, існує стільки ж доказів, що підтверджують думку, що
гендер впливає на результати зовнішньої політики, скільки й доказів, що
оскаржують цю думку. З одного боку, великі дослідження показують, що
жінки, як із соціальних, так і з біологічних причин, є більш кооперативними та
пацифістичними, ніж чоловіки.
З іншого боку, багато досліджень Конгресу виявляють, що партійний та
виборчий тиск відіграє набагато більшу роль у формуванні політичних рішень
законодавців, ніж соціальна ідентичність. Вчені визнають, що жінки-члени
Конгресу, як правило, більш ліберальні, ніж члени чоловічої статі.
Очевидно, існує необхідність враховувати виборчі та партійні стимули
законодавців під час вивчення гендерних наслідків для прийняття політичних
рішень та в процесі голосування. Крім того, підвищена присутність жінок не
підштовхує країну до прийняття агресивних стратегій; скоріше, країна з
ліберальним електоратом. Якщо так, то гендерний склад національних
законодавчих органів

може

не

бути

ключовим

причинно-наслідковим
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механізмом для зниження уваги до воєнної складової зовнішніх зносин
держави. Натомість це може бути просто показником наростаючого лібералізму
в країні. З огляду на це, можна зробити висновок, що існує обмежений
гендерний вплив на зовнішньополітичне голосування. З урахуванням усіх
контрольних змінних, гендер залишається значущим у Палаті приблизно для
чверті Конгресів. Які основні фактори пояснюють цей ефект? Результати
аналізу відповідності дозволяють припустити, що гендерні стереотипи можуть
відігравати тут певну роль, оскільки вони показують, що часом представники
жіночої та чоловічої статі голосують по-різному, хоча вони представляють тих
самих виборців. Інша можливість полягає в тому, що певні інституційні
домовленості можуть дати жінкам-законодавцям свободу проводити політику
невдоволення. Маючи лише двадцять два конгреси серед набору даних,
неможливо проводити систематичне дослідження інституційних змін та
гендерних наслідків. Визначення міри, в якій гендерні стереотипи проти
інституційних домовленостей пояснюють жіночу миролюбство, виходить
далеко за рамки цього проекту. Між ними може існувати навіть складний
взаємозв'язок, де вплив гендерних очікувань на законодавчу поведінку жінок
змінюється в різних інституційних умовах. Необхідні подальші дослідження,
що поєднують вплив гендерних та інституційних факторів, для виявлення
політичних обставин, за яких гендерні очікування впливають на державну
політику [145].
Серед основних досліджень, які можуть показати вплив гендерного
чинника на прийняття зовнішньополітичних рішень, слід також назвати роботу
Сильвії Башевкін [137]. У цій роботі дослідниця влучно називає пануючі
стереотипи, пропонуючи порівняльне дослідження чотирьох американських
лідерів зовнішньої політики: Джин Кіркпатрік, Мадлен Олбрайт, Кондолізи
Райс і Хілларі Клінтон. З даної роботи можна зробити декілька висновків.
Перший полягає в тому, що порівняння підкреслює, що не всі жінки-лідери
підтримують феміністичні настрої, як це могло здатися з вищезазначених
матеріалів. Наприклад, Джин Кіркпатрік та Кондоліза Райс протистояли ідеї
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феміністичного лідерства, тоді як Мадлен Олбрайт та Хілларі Клінтон
намагалися втілити її. Наприклад, Олбрайт засуджувала сексуальне насильство
як тактику війни і побачила важливість жіночих мереж у розширенні
можливостей наступного покоління. Клінтон, зі свого боку, прославила фразу
«права жінок - це права людини» на Четвертій світовій конференції ООН з
питань жінок у Пекіні в 1995 році, а пізніше, будучи державним секретарем,
заохочувала широкі консультації з жіночими групами як частину програми
«Розумна сила».
Однак фемінізм, не обов'язково несумісний із застосуванням сили. І тут
збігаються траєкторії всіх чотирьох жінок: рішуча готовність застосовувати
силу в кризові часи. Ці чотири жінки не вагалися щодо використання всієї
потужності американської військової сили. Насправді вони підтримували
застосування сили, коли однолітки-чоловіки були проти цього. Це найбільш
чітко продемонстровано під час початку війни в Лівії, коли Саманта Пауер,
Сьюзен Райс і Хіларі Клінтон виступали за військове втручання, тоді як Обама
виявляв опір разом зі своїм міністром оборони та віце-президентом.
Попри те, що загальноприйнята мудрість говорить нам, що жінки
повинні переймати так звані чоловічі риси лідерства, щоб бути успішними,
Башевкін знаходить докази протилежного. Приєднавшись до виконавчої влади,
Кіркпатрік, Олбрайт, Райс і Клінтон залишились справжніми своїм істинним
«я», про що свідчить той факт, що поведінка, яку вони проявляли до вступу на
посаду, подібна до поведінки, яку проявляли після. Вони носили однакові
переконання та цінності з дитинства до найвищої посади. За допомогою
відстеження процесів можна спостерігати, де їхні погляди переважали щодо
певних рішень, а де ні. Але зрештою, чи залежали їх погляди від гендерної
приналежності? Можна лише припускати, що в цьому контексті жінки
поводилися б інакше, якби вони були чоловіками. Другим важливим висновком
є інструменталізація феміністичної мови у зовнішньополітичних рішеннях.
Беручи до уваги, що існує гендерний розрив у питанні підтримки воєн (як
зазначалося, жінки, як правило, менш підтримують військове втручання, ніж
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чоловіки), представляючи військове втручання як допомогу жінкам, можна
забезпечити більшу підтримку. Незалежно від того, чи це допомагає жінкам і
дівчатам ходити до школи в Афганістані, чи допомагає голодуючим жінкам і
дітям у Сомалі, чи виявляє систематичне зґвалтування жінок на Балканах
протягом 1990-х років, захист жінок часто використовується як виправдання
війни.
Друге ключове визначення - складність застосування гендеру як чинника
при аналізі зовнішньої політики. Важко показати, як і коли гендерний чинник
починає впливати на процес формування рішень, але книга дає відповіді на
визначення

дозвільних

трансформаційний

умов

вплив:

їм

для

жінок

потрібні

у

зовнішній

союзники,

і

їм

політиці

мати

вигідно

мати

безпосередню близькість до лідера держави, крім того, що вони мають
виняткову особистість та професійні якості.
Досвід може і буде різнитися, але насправді відокремити роль, яку грає
стать у зовнішній політичній спадщині людей, є майже неможливим завданням.
Однак немає сумнівів у тому, що зовнішньополітичне середовище є дуже
гендерним.
Быльше того, на сьогоднішній день починаються зявлятися випадки, коли
до вищих політичних посад приходять трансгендери. На минулих в США
виборах у сенат пройшла 30-річна Сара МакБрайд, проте вона не стала єдиною
представницею цієї групи населення, якій вдалося здобути політичну перемогу.
Все більше трансгендерних жінок проходять в місцеві законодавчі органи
різних штатів, і не обов'язково демократичних. У Бельгії одним із заступників
бельгійського прем'єр-міністра стала трансгендер Петра Де Суттер - вона буде
найстарішою з трансгендерів в європейській політиці.
Також все частіше трансгендери займають посади мерів міст, через які в
майбутньому вони зможуть пробитися у вищі ешелони державної політики.
Одним з прикладів є Марі До, яка змінила на посту главу невеликий комуни,
яка налічує близько півтисячі жителів і розташована на півночі Франції в
регіоні О-де-Франс. Нового мера обрали переважною більшістю голосів членів
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муніципальної ради. Марі Ко стала першим транс гендерним мером не тільки в
своєму регіоні, але й у всій Франції. Тому можна припустити, що майбутні
гендерні дослідження будуть спрямовані на вивчення особливостей та впливу
трансгендерів на політичні процеси.
Таким чином, дана робота ставить нові питання про те, чи справді подібні
військові втручання покращують стан жінок та працюють на підтримку більш
широких цілей гендерної рівності. З огляду на минуле, політикам слід глибше
задуматися про наслідки так званих феміністичних принципів зовнішньої та
оборонної політики та про те, чи справді ця політика сприяє більшій гендерній
рівності після її впровадження [137].
3.2 Вітчизняна практика впливу гендерного чинника на зовнішню
політику держави.
Для того, щоб визначити вплив гендерного чинника на зовнішню
політику України , спочатку слід окреслити основні владні інститути та
суб’єкти, які беруть участь у прийнятті зовнішньополітичних рішень. А вже
після цього, визначити кількість жінок, які можуть впливати на цей процес.
Отже, для аналізу поточного стану прийняття зовнішньополітичних рішень в
Україні,

необхідно

здійснити

огляд

існуючих

повноважень

основних

політичних гравців та інститутів.
Парламент. У Верховної Ради (ВР) є такі важелі впливу на формування
зовнішньополітичного курсу:
- призначення персонального складу КМУ, в тому числі, за поданням
президента, призначення міністра закордонних справ;
- право визначати основи внутрішньої і зовнішньої політики України;
- прийняття державного бюджету.
Двозначність другого пункту полягає в проблематичності відокремлення
основ від поточної зовнішньополітичної практики.
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В історії українського парламентаризму були випадки, коли політичні
сили намагалися через парламентські рішення впливати на поточну зовнішню
політику, формально посилаючись на право ВР визначати основи внутрішньої і
зовнішньої політики України.
Втім, парламент тільки в деякій мірі є самостійним політичним актором.
У більшості випадків парламентська більшість, за нових конституційних умов,
діє разом з урядом. І, фактично, виконує замовлення керівництва уряду.
Президент. До інструментів і засобів, які знаходяться в розпорядженні
президента України в сфері зовнішньої політики можна віднести:
- керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави;
- пропонування кандидатів на посади міністрів закордонних справ і
оборони з подальшим їх затвердженням парламентом;
- призначення послів України за кордоном;
- видавати інші укази для виконання Конституції і законів
- внесення законопроектів до Верховної Ради і по потребі вимагати їх
розгляду в першочерговому порядку;
- виступ від імені України на міжнародній арені (таке ж право мають
прем'єр-міністр і міністр закордонних справ).
- тощо.
Отже, президент зберігає в своєму розпорядженні важливі повноваження,
відіграючи значну роль у законодавчому процесі (законодавча ініціатива і
право «вето»), має можливість ініціювати і ухвалювати через РНБО політичні
рішення, обов'язкові для виконання всіма органами виконавчої влади.
Якщо до цього додати закріплене

в Конституції повноваження

здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, то,
очевидно, що президент має всі легітимні можливості залишатися ключовим
інститутом у формуванні та реалізації зовнішньої політики України.
Уряд. Кабінет міністрів здійснює реалізацію зовнішньої політики
України, до його структурою відноситься, в тому числі, Міністерство
закордонних справ. Крім того:
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- прем'єр-міністр є головою виконавчої гілки влади і здійснює
координацію діяльності всіх центральних органів виконавчої влади, в тому
числі МЗС;
- КМУ розробляє і подає в парламент проект держбюджету і, після його
затвердження, відповідає за його реалізацію. Через бюджетні механізми
керівництво уряду має можливість заохочувати або, навпаки, стримувати ті чи
інші напрямки політики, в тому числі зовнішньої;
- КМУ може приймати постанови та інші нормативні акти в рамках
законодавства України, в тому числі і з питань зовнішньої політики;
- прем'єр-міністр має право виступати від імені України на міжнародній
арені (таке ж право має президент і міністр закордонних справ).
Очевидно, що загальне зростання ролі уряду в політичній системі
України позначається і на зовнішньополітичній сфері.
Прем'єр-міністр, кар'єра якого тепер уже не залежить від президента, і яка
реально, а не номінально, очолює виконавчу владу, сприймається як самостійна
політична фігура і поводиться відповідним чином.
Наведений вище огляд формальних повноважень не дає повної відповіді
на

питання

щодо

того,

хто

є

вищою

інстанцією

у

прийнятті

зовнішньополітичних рішень в Україні. Хто і яким чином приймає остаточні
рішення і забезпечує їх реалізацію. При цьому президент все ж має відносну
перевагу і має всі правові підстави закріпити за собою верховенство в цій сфері.
Розглянувши основні інститути прийняття зовнішньополітичних рішень в
Україні, можна зробити висновок, що у нашій державі ця сфера майже
повністю належить чоловікам. Як відомо, жінки не займали посад міністрів
МЗС, не були Президентами, а їх частка в парламенті завжди становила досить
малий відсоток, щоб говорити про їх реальний вплив у парламенті як окремої
соціальної групи. Тим більше, що голосування в парламенті проводяться в
основному партійно, тобто жінки у більшості випадків мають підкорятися волі
партії, до якої вони належать. Тим не менш, в історії України існує яскравий
прилад, коли жінка отримала найбільший шанс впливати на зовнішню політику
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держави. Мова йде про Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра.
Незважаючи на це, у процесі виконання нею своїх зовнішньополітичних
обов’язків, не спостерігалося впливу гендерного чинника, хоча її невдачі на
міжнародній арені та реакція на них суспільства могли б бути м’якшими, якби
на її місці був чоловік.
Таким чином, жінки можуть впливати процес прийняття політичних
рішень в Україні досить опосередковано. Тоді постає питання - чому?
Зазвичай при аналізі гендерної рівності суспільства основним показником є
рівень залучення жінок до політичних процесів та процесів прийняття рішень.
В цьому плані, гендерна рівність можна розглядати з точки зору того, чи жінки
обіймають посади на яких вони можуть ухвалювати відповідні рішення або
впливати на них нарівні з чоловіками. За пекінської платформою 1995 року
рівність під час ухвалення політичних рішень є важливим аспектом визнання
жіночих прав тому що це не тільки вимога звичайної демократичності але
також необхідно умова реалізації інтересів жінок.
В Україні існує проблема жіночого політичного лідерства через
сталу політичну культуру та історичні аспекти української суспільної
свідомості. Серед них можна виділити політичний патріархат у державних
владних інститутах, зокрема в парламенті та уряді. В Україні існує механізм
реалізації жіночого політичного рішення на усіх рівнях прийняття політичних
рішень. В Конституції прописані основні принципи гендерної рівності які
закріплюють рівність чоловіків та жінок, зокрема стаття 24 Конституції
України вказує на подолання дискримінації жінок в Україні. У ній зазначається
що жінки та чоловіки мають рівні можливості у громадсько-політичний та
культурній діяльності, у здобутті освіти та рівні винагороди за свою працю.
Гендерна рівність у політичному житті є основою демократичного суспільства.
Таким чином згідно з міжнародними стандартами чоловіки та жінки мають
однакові права на участь у політичних процесах. Однак на практиці жінкам
набагато важче реалізувати ці права. Жінки становлять більше 50% населення
України, однак вони не мають значного впливу на прийняття політичних
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рішень через недостатню кількість представництва у органах законодавчої
влади.
В Україні формується загальнонаціональна система лідерства, що
вбирає політичний та соціокультурний досвід попередніх часів й найкращий
закордонний досвід. Стилі лідерської поведінки представників обох статей
схожі: і у жінок, і

у

чоловіків

домінуючою

моделлю

поведінки

є

андрогінна; статистично значущої різниці показника фемінності між жінкамилідерами і чоловіками-лідерами не зафіксовано, що свідчать про те, що
стереотипні жіночі якості - неконтрольованість емоцій, пасивність, м’якість не підтверджуються і, ймовірно, є засобом маніпулювання у професійній
самореалізації

жінок;

результати

щодо

відмінностей

за

показником

маскулінності у жінок порівняно з чоловіками є свідченням відсутності
суспільного

запиту

на

традиційно маскулінний тип лідерства у жінок,

гендерно-рівною є загальна самоефективність діяльності жінок і чоловіків,
тобто вони однаково наполегливі, усвідомлюють власні здібності,

мають

вміння вибудовувати поведінку до специфічних завдань та розраховувати
зусилля у разі роботи в складних ситуаціях.
У міжнародних звітах щодо забезпечення гендерної рівності Україна
займає невисокі місця передусім через показник політичного залучення жінок.
Якщо розглянути актуальний документ, який показує стан гендерних відносин
у світі - щорічний Звіт про глобальний гендерний розрив 2020 року, то у ньому
величина гендерного розриву оцінюється за чотирма показниками нерівності
між чоловіками й жінками: економічна участь, рівень освіти, політичне
представництво та сфера здоров’я [95].
У 2020 році Україна посідала 59 місце зі 153 досліджуваних країн.

Рис. 3.2.1 Місце України у звіті про глобальний гендерний розрив 2020
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Найгірша ситуація з політичним аспектом (участю жінок у процесі
ухвалення рішень) - 83 місце з майже нульовим індексом, що показує майже
повну гендерну нерівність [95].

Рис.3.2.2 Місце України за участю жінок у процесі прийняття рішень
Ще гірше місце Україна займає в глобальному рейтингу «Жінки в
національних парламентах світу» від Міжпарламентської спілки, де Україна
посідає аж 100 місце серед 193 країн світу, маючи лише 20 % жінок у
Верховній Раді [149]. Для порівняння станом на 2018 р. середній показник
представництва жінок у національних парламентах країн Європи (членів ОБСЄ)
становила 27,7%, у скандинавських країнах середній показник - 41,4%, у
парламентах світу загалом - 24%.
Ця статистика не може сприяти позитивному іміджу України на
міжнародній арені. Більше того, наша держава не виконує свої зобов’язання із
забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Наприклад,
згідно з Цілями Розвитку Тисячоліття, визначеними на Саміті тисячоліття ООН
2000 року, гендерна рівність була серед основних для України. Наша держава
зобов’язалася до 2015 року забезпечити відсоток жінок не менше 30 в
представницьких органах державної влади [46]. В Україні існує добровільна 30відсоткова гендерна квота, яку 2013 року включили до закону «Про політичні
партії України» [23]. Згідно з цим законом, якщо партії мають щонайменше
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третину представників однієї статі за результатами виборів, вони отримують
додатково

10%

щорічного

обсягу

державного

фінансування

статутної

діяльності, яка розподіляється порівну між політичними партіями. Як відомо, з
цим завданням Україна не впоралася, адже станом на 2020 рік кількість жінок в
українському парламенті становить значно менше заявлених 30 %.
Оскільки

саме

органи

державної

влади

формують

політику,

нагальною потребою стало впровадження гендерного підходу в державне
управління
формування

в

Україні.
та

Особливого

реалізація

значення

державної

та

гендерної

актуальності
політики

в

набуває
умовах

європейського вибору України в контексті її світової та європейської
інтеграції.
Чим нижчий рівень влади, тим більші шанси для жінок бути обраними,
зокрема, серед членів сільських та селищних рад. Це є яскравою ілюстрацією
вертикальної гендерної сегрегації у політиці. Співвідношення чоловіків і жінок
серед членів парламенту і членів місцевих рад протягом 2000-2012 років
демонструвало незначні коливання до парламентських виборів 2019 року, коли
до Верховної Ради України було обрано 20.8% депутаток. Ситуація дещо
змінилася, під час парламентських виборів 2019 року, під час яких більшість
політичних партій брали до уваги принцип рівності у формуванні виборчих
списків, що надало жінкам більше місць не лише загалом по списку, а й у його
прохідній частині. Зокрема, партійні списки всіх партій, що пройшли до
парламенту, включали близько 30% жінок-кандидаток.
Якщо

звернути

увагу

на

зовнішньополітичні

інститути,

то

з

19 консульських установ України, то лише дві очолюють жінки - Генеральне
консульство України в Барселоні та Генеральне консульство України в
Гамбурзі. Амбасадорки є в посольствах України в Південно-Африканській
Республіці, при Святому Престолі (Ватикан), Сполученому Королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії, Естонській Республіці, Ірландії, Португальській
Республіці,
Чорногорії

Латвійській
(приблизно

Республіці,
11 %).

Із

Республіці

восьми

Македонія,

представництв

Угорщині,

України

при
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міжнародних організаціях лише Постійне представництво України при
координаційних інститутах СНД очолює жінка .
Аналізуючи гендерний розподіл посад у міністерствах, можна побачити,
що зазвичай жінки очолюють міністерства, пов’язані з охороною довкілля і
використанням природних ресурсів, у справах сім’ї, молоді і спорту, освітою,
зайнятістю і безробіттям, гендерними питаннями. Найменш доступні для жінок
і надалі чільні посади в міністерствах, які працюють із медіа й інформаційною
політикою, населенням і демографією.
Отже, що впливає на присутність і результати жінок у політиці?
Наприклад, різні механізми просування всередині партійних і політичних
структур. Зазвичай «менш значущі» місця (голова місцевої організації партії,
місцеві ради) заповнюються відповідно до певних правил, тоді як впливовіші
посади розподіляються відповідно до «політичної доцільності». Внаслідок
цього утворюється замкнуте коло: кращі місця в партійних списках переважно
віддають активнішим і більш «видимим», тим, у кого є ресурси, тобто зазвичай
чоловікам. Так викривлюється рух по кар’єрних сходах угору для жінок. Крім
того, чоловіки рідше погоджуються на менш привабливі позиції, які
автоматично стають доступнішими для жінок.
Гендерний аналіз політики і суспільного життя свідчить, що суспільство
приписує чоловікам саме маскулінний тип поведінки, вважаючи його
найбільш природним, а жінкам - фемінний. Насправді, особливо коли мова
йде про політику, лідери мають різні моделі політичної поведінки, які не
відповідають стереотипам. Однак у суспільній свідомості маскулінна жінка
сприймається як така, що порушує правила, звичайні уявлення (соціальні
стереотипи) - надто жорстка й амбіційна; а фемінний чоловік - як безвольний,
не мужній. Українським жінкам доводиться важко боротися за владу й за
право на існування в іпостасі лідера, адже стереотипне мислення ще не готове
бачити жінку, яка може мати нефемінний тип поведінки. Демократизація та
гуманізація суспільства передбачають переборення століттями пануючих
традиційних поглядів на роль жінки в суспільстві, емансипацію всього
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суспільства,

звільнення

культури,

суспільного

життя

від

сексистської

ідеології та впровадження концепції гендера в усі сфери життя.
На цьому фоні чоловіки-політики діють по іншому, демонструючи
типовий набір маскулінних ознак (владність, агресивність, тощо). Якщо
поглянути на найпопулярніших українських політиків, то можна побачити, що
найпривабливішими для електорату виявляються саме фемінні їх риси поступливість, що інтерпретується як гнучкість, уміння запобігати конфліктам і
вирішувати їх, розрядка напружених ситуацій, відмова від своїх претензій,
амбіцій в гострих ситуаціях, тяжіння до стабільності і передбачливість, а також
емпатичність. Головна ознака українських політиків-жінок - їх чітка позиція,
нехай навіть висловлена в істеричному тоні. Тоді як у чоловіків - суцільна
обтічність і невизначеність. Незважаючи на це, за результатами досліджень,
ставлення до жінок-лідерів, зокрема - політиків, в українському суспільстві
досить упереджене. Існує думка, що жінкам не місце у великій політиці. Жінки,
які, все ж, зайняли високі владні посади, за даними досліджень громадської
думки, зіткнулися за проблемами ізоляції та маргіналізації - як політики
неправильної статі. Сьогодні досить поширеними залишаються деякі гендерні
стереотипи, а саме: патріархальне приписування жінці таких властивостей, як
потреба в керівництві розумним чоловіком, схильність до безсловесної покори,
зосередження на материнстві тощо .
Отже, при створенні політичного іміджу лідера в Україні феміністичні
ознаки надають особі позитивного забарвлення. Аналізуючи українських
політиків-жінок, напрошується висновок, що їм не потрібно маскулінних рис у
своїй поведінці: наприклад, представляти із себе «залізну леді» не є актуальним
для українського суспільства. В Україні часто можна зустріти політиків з
невизначеним гендерним статусом. Такого політичного лідера одна частина
суспільства сприймає як «самостійного», а друга частина - як «залежного». У
більшості випадків відзначаються позитивні якості жінки-політика.
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Отже, як стверджують дослідження, головною перешкодою, з якою
зтикаються жінки на шляху до вищих політичних посад, є суспільний стереотип
про нездатність жінки до управління.
Як було зазначено вище, жінки в органах влади України займають нижчі
посади - спеціалістів в управліннях чи відділах, причому керівні посади в
більшості обіймають чоловіки. «Жіночими»
(особливо

середня),

соціальна

сфера,

сферами
сфера

вважаються

сім’ї

та

освіта

молоді,

а

«чоловічими» - економічна, фінансова, агропромислова, будівнича галузі,
де

реалізувати

свої професійні навички жінкам досить складно. Так само

важко у сучасному українському суспільстві заявити про себе жінкам у
великих бізнесових структурах, силових органах, фінансових установах, у
великій політиці. Теоретики гендерних досліджень називають п’ять основних
чинників, які впливають на малу можливість входження жінки до владних
структур:

стала історична традиція чоловічого домінування, зосередження

основної частини власності

й управління економікою в чоловічих руках,

обмеженість гендерного світогляду у чоловічої частини населення загалом,
обмеженість політичних поглядів і пріоритетів лідерів жіночих організацій,
поширення традиційних поглядів про сферу діяльності жінки як передусім
«приватну», а чоловіка - як передусім «публічну» [32].
Питання диспропорції у представництві жінок в політиці та на керівних
посадах дійсно є актуальним сьогодні. Це підтверджується як фактичними
кількісними показниками участі жінок в політиці, так і опитуваннями,
дослідженнями цього явища. Зокрема, Національне опитування з питань
рівності між чоловіками та жінками в Україні демонструє, що 65% проти 23%
опитаних погоджуються, що чоловіків частіше призначають на урядові посади
ніж жінок. Дві третини (66%) громадян бачать, що наразі в політичному житті
домінують чоловіки [29].
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Рис. 3.2.3
Причини цього явища комплексні і полягають як у наявності стійких
стереотипів щодо ролі жінок, так і в існуючих бар’єрах доступу жінок до
керівних посад та участі у політиці. Зокрема, 51 % громадян вважають, що
виконання сімейних обов’язків не дає жінкам достатньо часу обіймати посади в
Уряді. Дослідження

громадської

думки підтверджує

очікування

щодо

пріоритетності сімейних зобов’язань у житті жінок. Майже 70% чоловіків
вважають, що найважливіша роль жінки в суспільстві - піклуватися про
власний дім та родину. Розподіл сімейних ролей досі зберігає традиційні
ознаки, внаслідок чого середні часові витрати жінок на хатню роботу удвічі
перевищують часові витрати чоловіків. При цьому абсолютна більшість
чоловіків (майже 90%) задоволені розподілом обов’язків у власних сім’ях, а
більше половини з них (62%) вважають, що партнерки також не заперечують
проти визначеного поділу праці. У кінцевому підсумку, ці суспільні очікування
щодо соціальних ролей і функцій жінок і чоловіків зумовлюють нерівне
ставлення та не можуть не впливати на вибір жінками пріоритетів у житті[29].
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Рис. 3.2.4
З іншого боку варто зазначити, що чоловіки і жінки в Україні прагнуть
бачити зміни в традиційних ролях чоловіків та жінок. 77% українців
стверджують, що рівність між чоловіками та жінками важлива для них. Дві
третини українців (61%) прагнуть більш збалансованого представництва у
політичному житті країни. Хоча на питання щодо кількісного представництва
різних статей на всіх рівнях політичного життя, жінки більш схильні, ніж
чоловіки, вимагати збільшення представництва жінок. У той же час, значна
кількість чоловіків також підтримують думку, що потрібно змінити ситуацію та
збільшити представництво жінок у політичному житті України. Лише 36%
вважають, що в політичному житті мають домінувати чоловіки.

Рис. 3.2.5
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Яскраво явище гендерно-незбалансованого доступу до ресурсів та участі
у політиці демонструє

процес

децентралізації. Під

час

децентралізації

сформувалася тенденція до зменшення представництва жінок на місцевому
рівні. Реформа децентралізації, з одного боку, створює умови для більш
якісного та безпечного життєвого простору для розвитку жінок та чоловіків,
дівчат та хлопців. Кошти місцевих бюджетів вперше становлять 52% бюджету
країни. До початку реформи децентралізації у 2016 році жінки складали
близько 50% сільських голів та сільських рад. На сьогодні кількість голів
об’єднаних територіальних громад, які мають широкі повноваження щодо
розпорядження фінансовими ресурсами, налічують лише 15% жінок.
Як демонструє аналіз, проведений, Міжпарламентським союзом, на
представництво у парламентах також впливають виборчі системи. Зокрема,
середня частка обраних жінок істотно вища в пропорційній та змішаній
системах (26,5%) порівняно з мажоритарними системами (20%) [149].
Висунення своєї кандидатури та участь у виборах також потребують
фінансових ресурсів, але доходи жінок залишаються меншими порівняно з
доходами чоловіків. Жінки переважно зайняті в низькооплачуваних секторах,
зокрема в державному/громадському секторі, в той час як чоловіки зайняті у
сфері управління та сучасних інформаційних технологій, що забезпечують
більш високі зарплати. Горизонтальна і вертикальна сегрегації у професійній
діяльності та на ринку праці, з якими зіштовхуються жінки значною мірою є
причиною розриву в оплаті роботи жінок та чоловіків.
У цьому контексті варто відмітити деякі позитивні зрушення та ініціативи
представників

державної

влади

у

напрямку

забезпечення

гендерно-

збалансованого представництва у політиці, зокрема у 2019 р. Верховна Рада
ухвалила Виборчий кодекс України, що передбачає, що у кожній п’ятірці
партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки (не менше
двох кандидатів кожної статі). Таких квот партії мають дотримуватися при
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формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у
депутати. Новий виборчий кодекс набрав чинності з 1 січня 2020 року.
Всі зазначені бар’єри, що перешкоджають участі у політиці, потребують
вирішення задля забезпечення більш гендерно-збалансованого представництва
у владі та сильної демократії. Адже недостатнє представництво жінок у сфері
прийняття

рішень

суперечить

цінностям

демократичного

розвитку, а

рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства
не

лише

засвідчує

дотримання

принципів

демократії

та

соціальної

справедливості, але й забезпечує сталий економічний розвиток. Також, лише
після досягнення необхідних відсотків
Висновки до Розділу 3
Проаналізувавши ситуацію щодо впливу гендерного чинника на
зовнішню політику держав у світі а також ситуацію в Україні ні можна зробити
наступні висновки. По-перше в той час як у багатьох західних державах
гендерні норми ми вже давно стали основою зовнішньої політики і у деяких
державах вони є визначальним фактором їх зовнішньої політики. В Україні досі
не досягнуто навіть рівня гендерної рівності. У деяких західних державах
можна спостерігати таке явище ч що збільшення кількості жінок у процесах
прийняття рішень сприяє формуванню феміністичної зовнішньої політики. Цей
факт підтверджує гіпотезу про те що збільшення кількості жінок у владних
структурах сприятиме просуванню ще більшої кількості жінок у політичні
процеси конкретної держави. по-друге в Україні майже неможливо визначити
вплив

гендерного

чинника

на

зовнішню

політику

через

недостатню

на

формування

представленість жінок у даній сфері.
У

нашій

державі

жінки

можуть

впливати

зовнішньополітичних рішень лише опосередковано і майже не мають
визначального слова у цьому процесі. Можливо, саме тому процес досягнення
гендерної рівності у нашій державі триває так повільно. Також, на відміну від
західних держав, в Україні досі не можуть побороти гендерні стереотипи які
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існують як в рамках суспільних відносин так і у політичних колах, що часто не
дозволяє особам жіночої статі просуватися на вищі політичні посади.
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ВИСНОВКИ

Проаналізувавши вплив гендерного чинника на політичні процеси та на
процеси прийняття зовнішньополітичних рішень, можна зробити наступні
висновки.
По-перше, механізм прийняття зовнішньополітичних рішень має досить
складну структуру. До нього входять як фактори зовнішнього середовища, так і
внутрішньо-державні аспекти. До них можна віднести: бюрократичний апарат
держави, її міжнародне положення, взаємодію владних інститутів та врештірешт особистісний чинник. Розглянувши основні дослідження у сфері
прийняття політичних рішень, можна дійти висновку, що фактор особистості та
поведінки суб’єкта прийняття рішень може прямим чином впливати на його
вибір серед декількох альтернатив. З цього випливає, що гендерний чинник
також можна розглядати як фактор аналізу, однак лише в тому випадку, якщо
жінки складають значну кількість у процесі прийняття рішень або є
політичними лідерами у сфері зовнішньої політики.
По-друге, визначивши сутність поняття гендеру, що являє собою бачення
соціальних ролей жінки та чоловіка у суспільстві, та відокремивши це поняття
від статі та фемінізму, ми визначили місце гендерного чинника у політичних
процесах. Гендерний чинник найбільше проявляється у питаннях війни та миру,
конфліктних ситуаціях та присутності більшої кількості жінок у політиці.
Виявляється, що саме у цих сферах суспільно-політичного життя проявляються
найбільші гендерні відмінності між жінками та чоловіками.
Зважаючи на це, можна припустити, що найбільше вплив гендерного
чинника буде проявлятися у період війни – одному з агресивних проявів
ведення зовнішньої політики. З одного боку, міждержавні

конфлікти із

застосуванням військових сил можуть вирішуватися більш швидко та з
досягненням компромісу внаслідок вищезазначених гендерних особливостей
жінок. Однак з іншого, при зіткненні держав з абсолютно різним залученням
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жінок до зовнішньополітичних процесів більш гендерно рівна держава може
значно поступатися так званим «чоловічим» державам у рівні агресії, адже
жінки не завжди можуть прийняти необхідно жорстке рішення у відповідь на
агресію, адже вони більш схильні до компромісу. Тому це може позначитися на
національних інтересах держави, а також породжувати нові гегемоністські
суб’єкти в міжнародних відносинах, які будуть користуватися цією «слабиною»
у процесі формування політичних рішень більш феміністичних держав.
При розробці зовнішньої політики жінки більш схильні підтримувати
рішення, які стосуються гуманітарної допомого та гендерної рівності, та менш
схильні підтримувати рішення щодо застосування військової сили. Однак лише
у тому випадку, якщо це не сприятиме гуманітарній допомозі.
Проаналізувавши

особливості

впровадження

гендерної

зовнішньої

політики, можна зробити висновок, що збільшення кількості жінок у вищих
ешелонах зовнішньої політики сприяє збільшенню кількості жінок у всіх
процесах прийняття рішень. Це також сприяє розвитку феміністичної
зовнішньої політики, результати якої поки є досить неоднозначними, з точки
зору просування власних інтересів кожної окремої держави. Однак з точки зору
миру

та

міжнародної

безпеки,

збільшення

кількості

жінок

у

зовнішньополітичних інститутах справді може мати позитивний ефект.
Однак головною проблемою при аналізі гендерного чинника у процесі
прийняття зовнішньополітичних рішень є виокремлення цього фактору з поміж
багатьох інших, які можуть впливати на суб’єкта прийняття рішень. Тому при
подальших дослідженнях необхідно використовувати значний об’єм даних, та
досліджувати кожного окремого суб’єкта .
Звернувши увагу на вітчизняну практику впливу жінок на формування
зовнішньополітичних рішень, можна побачити стійку гендерну нерівність, яка
досі присутня у політичному житті України. У парламенті жінки досі
становлять лише п’яту частину, вони не займають посад міністрів МЗС або
президента, тому говорити про вплив гендерного чинника на україньку
зовнішню політику поки що не можна. За окремих випадків (Ю.Тимошенко),
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жінки в українській політиці не можуть досягти вищих щаблів влади, через
усталені

стереотипи

та

історично

встановлену

суспільну

свідомість.

Міжнародні заходи, такі як квоти, поки що не сильно допомагають у
встановленні рівних прав для чоловіків та жінок, тому що не мають під собою
примусового характеру та відповідальності за їх невиконання. Незважаючи на
це, певні кроки у цьому напрямі все ж робляться, наприклад зараз найбільша
частка жінок у парламенті за всі роки незалежності. Використовуючи західну
модель залучення жінок у політичні процеси, Україна намагається побороти
соціально-історчині гендерні стереотипи. Це дає привід сподіватися, що вже
після наступних парламентських виборів можна буде провести повноцінний
гендерний аналіз прийняття політичних рішень в Україні. Однак, можна також
припустити, що українське суспільство поки що не готове до політичних
лідерів-жінок, а конкуренція – як ресурсна, так і кількісна з боку чоловіків ще
довго стоятиме на шляху жінок до української політики.
Слід також зазначити, що гендерний чинник може впливати в одних
ситуаціях, і не впливати в інших. Це може залежати від багатьох факторів, які
майже ніколи не можливо визначити. Але головними можна назвати власне
проблему, стосовно якої приймається рішення (війни, конфлікти, безпека,
допомога), кількість осіб та бюрократичну структуру інституції, що приймають
рішення, а також рівень гендерних стереотипів у суспільстві.
Наступний висновок - політичні-лідери жінки і надалі продовжують
використовувати маскулінний тип поведінки, тому недоцільно розглядати їх
зовнішньополітичні рішення з точки зору гендеру. Як зазначалося, гендер – це
соціально сконструйовані характеристики жінок та чоловіків. Вони залежать
від суспільства і можуть бути змінені. Цей процес і відбувся у державах, у яких
вже довгий час жінки є політичними лідерами або у яких досягли відносної
гендерної рівності. У таких державах стирається гендерна відмінність між
чоловіками та жінками політиками, тому і визначати вплив гендерного чинник
на зовнішню політику необхідно лише в контексті взаємовідносин з менш
гендерно-розвиненими суспільствами.

99

Виходячи з наведених висновків, можна зробити декілька прогнозів на
майбутнє. По-перше, цілком імовірно, що гендерна рівність у політичних
процесах може бути досягнути у багатьох розвинених державах світу вже у
найближчі роки. На це вказує декілька фактів, серед яких: зміна поколінь,
внаслідок чого у суспільній свідомості зтираються майже усі гендерні
стереотипи щодо стану та ролі жінок у суспільстві; активна діяльність головних
акторів міжнародних відносин щодо забезпечення гендерної рівності; розробка
у декількох країнах феміністичної зовнішньої політики, яка спрямована на
залучення ще більшої кількості жінок у політику не тільки у цих державах, але і
в інших. Зважаючи на останнє явище, можна навіть припустити, що через
декілька десятків років у таких державах знову почнеться боротьба за гендерну
рівність, однак вже з боку чоловіків. Тобто жінки матимуть кількісну та якісну
перевагу на владних посадах.
Більше цього, з появою трансгендерних представників у великій політиці
та на вищих ешелонах політичної влади, вже через декілька років можна буде
спостерігати нову боротьбу за гендерну рівність, але вже об’єктом якої будть
трансгендери. Тому дослідження саме цих представників суспільства у
політичних процесах буде на порядку денному гендерних дослідників.
Незважаючи на це, про досягнення гендерного балансу можна говорити
лише у західних державах з демократичним режимом. В той час як у
східноєвропейських державах, цей процес може затягнутися набагато довше.
Хоча навіть у країнах Близького Сходу на сучасному етапі жінками поступово
надають більше громадянських та суспільних прав. Тому можна зробити
висновок, що тенденція до збільшення кількості жінок у процесах прийняття
зовнішньополітичних рішень буде продовжуватись. А це свою чергу
впливатиме на систему міжнародних відносин.
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