МЕМОРАНДУМ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Політичного українського лобі жінок
Спільна ініціатива Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум
України» і Національної Мережі «Жіночий консорціум України» зі створення платформи
підтримки жінок у політиці базується на основних положеннях Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок, розділяє стратегії Пекінської платформи дій,
спирається на рекомендації для України, вироблені на 45-й сесії Комітету CEDAW.
Платформа підтримки жінок у політиці покликана:
- підвищити участь жінок у прийнятті політичних рішень з метою досягнення гендерної
рівності та рівних можливостей жінок і чоловіків;
- консолідувати зусилля громадянського суспільства, політичних партій, органів влади,
міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін щодо посилення участі жінок у
політичних процесах.
Ми, представниці та представники громадянського суспільства, політичних партій,
державних органів, міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін,
усвідомлюючи необхідність консолідації зусиль з метою підвищення участі жінок у
політичних процесах, підписуємо Меморандум про співпрацю.
Цілі співробітництва:
- консолідація зусиль всіх зацікавлених сторін з метою підвищення участі жінок у
політичних процесах;
- сприяння формуванню та удосконаленню нормативно-правової
забезпечення рівної участі жінок у політичних процесах;
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- просування жінок на всіх рівнях прийняття рішень.
Завдання співпраці:
 Вироблення консолідованого плану дій для реалізації поставлених цілей.
 Розширення діалогу з політичними партіями, органами влади, НУО, міжнародними
організаціями та іншими зацікавленими сторонами щодо посилення участі жінок у
політичних процесах.
 Координація дій і об'єднання ресурсів громадських організацій, політичних партій,
органів влади, міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін (інтелектуальних,
технічних і т.д.) для реалізації поставлених цілей і завдань.
 Вироблення пакету ініціатив і пропозицій від громадянського суспільства до політичних
партій та парламенту щодо забезпечення рівної участі жінок у політичних процесах.
 Проведення кампаній адвокації щодо прийняття правових актів і спеціальних програм,
спрямованих на розширення можливостей рівного доступу та контролю за розподілом
ресурсів для жінок у політичних процесах.
 Підвищення професійного та лідерського потенціалу жінок шляхом проведення
просвітницьких та навчальних заходів.

 Проведення широкої інформаційної кампанії щодо переваг підвищення участі жінок у
політичних процесах.
 Проведення гендерних моніторингів виборів та оприлюднення результатів.
Принципи співпраці:
Добровільність - рішення про співпрацю приймається кожною стороною самостійно і
без примусу.
Демократичність - відкрите обговорення проблем усіма сторонами до прийняття
консолідованого рішення, а також прозорість в ухваленні та реалізації рішень.
Рівноправність - кожна сторона, яка підписала цей меморандум, має рівні права на
представництво у прийнятті рішень платформи.
Довіра - сторони, які підписали цей меморандум, виходять з того, що мотивація, цілі і
наміри сторін меморандуму збігаються.
Солідарність - сторони, які підписали цей меморандум, виявляють добру волю і
підтримують одна одну в спільних діях.
Відповідальність - кожна сторона, яка підписала цей меморандум, несе
відповідальність за виконання прийнятих на себе зобов'язань в рамках зазначених
напрямків діяльності.
Оперативність - свої дії в рамках меморандуму сторони здійснюють згідно з прийнятим
планом дій.
Комунікація - учасники меморандуму вибудовують в його рамках ефективну і
гармонійну комунікацію з метою інформаційного обміну, налагодження спільних дій, а
також отримання своєчасного і точного зворотного зв'язку.
Меморандум відкритий для підписання і його сторонами можуть бути:
- політичні партії,
- жіночі неурядові організації (зі статусом юридичної особи),
- діючі ініціативні жіночі групи,
- неурядові організації, які здійснюють програми, спрямовані на досягнення гендерної
рівності, діяльність по захисту прав та інтересів жінок і чоловіків,
- органи влади,
- міжнародні організації,
- адвокати гендерної рівності.
- інші зацікавлені особи, що поділяють принципи меморандуму.
Відповідно до вищевикладеного, представники та представниці громадських
об’єднань, політичних партій, органів влади, міжнародних організацій та
інші
зацікавлені сторони зобов’язуються:
1. Всебічно сприяти створенню та просуванню платформи підтримки жінок у
політиці.
2. Долучатись до участі у заходах, спрямованих на забезпечення рівних прав та
можливостей жінок в політичних процесах.
3. Брати участь в роз’яснювальних кампаніях
представництва жінок на всіх рівнях влади.
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4. Зміцнювати діалог між політичними партіями, органами влади та НУО щодо
посилення жінок у виборчому процесі.

