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ПРО ПУБЛІКАЦІЮ 

Переглянуте і розширене видання „Практичний інструмент для застосу-
вання ґендерного підходу у сфері контролю за стрілецькою зброєю та лег-
кими озброєннями” забезпечує зручний доступ до оперативних фактів, які 
стосуються ґендерних аспектів у сфері стрілецької зброї та сприяє інтеграції 
ґендерного компоненту у відповідні політичні та законодавчі рамки.

Воно має на меті сприяти підвищенню ґендерної орієнтованості політики у 
сфері контролю за стрілецькою зброєю шляхом обміну передовою практи-
кою та напрацюваннями, отриманими в ході багаторічних зусиль щодо за-
стосування ґендерного підходу у сфері контролю за стрілецькою зброєю 
в Південно-Східній Європі. Крім того, публікація спрямована на підвищен-
ня обізнаності про зв’язки між ґендером і стрілецькою зброєю та надання 
поетапних інструкцій щодо врегулювання яскраво виражених ґендерних 
аспектів у сфері стрілецької зброї, яке розглядається як передумова забез-
печення ефективного контролю за стрілецькою зброєю. 

Публікація складається з чотирьох розділів. У першому розділі наведено ко-
роткий огляд зростаючої кількості досліджень ґендерних аспектів у сфері 
стрілецької зброї та ключових міжнародних механізмів інтеграції ґендерно-
го компоненту у контроль за стрілецькою зброєю. У другому розділі висвіт-
люються основні ґендерно обумовлені проблеми у сфері стрілецької зброї 
та йдеться про способи відстеження ґендерного характеру володіння, по-
питу, застосування та неправомірного застосування вогнепальної зброї, 
ставлення до неї, та недостатньої представленості жінок у сфері контролю 
за стрілецькою зброєю. У третьому розділі представлено тематичне дослі-
дження практичного застосування ґендерного підходу у Південно-Східній 
Європі та окреслено основні компоненти підходу Координаційного інфор-
маційного центру Південно-Східної та Східної Європи з контролю за стрі-
лецькою зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) до ґендерно орієнтова-
ної розробки політики на основі фактичних даних. Нарешті, у четвертому 
розділі представлено практичний інструмент, який має на меті сприяти за-
провадженню ґендерного компоненту у розробку та реалізацію політики у 
сфері контролю за стрілецькою зброєю. Він має форму простого і зручного 
посібника для директивних органів.
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1 ВСТУП

1.1 ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ҐЕНДЕРОМ І 
СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Зростаюча кількість досліджень значно сприяла 
більш широкому визнанню зв’язків між ґендером 
і стрілецькою зброєю. Наукова спільнота, дослід-
ники, фахівці з ґендерної проблематики, жіночі 
НУО та міжнародні організації доклали численних 
зусиль для з’ясування різних шляхів перетину 
ґендеру та стрілецької зброї.

Дослідники вивчали складний взаємозв’язок між 
ґендером та розповсюдженням, регулюванням 
та неправомірним застосуванням стрілецької 
зброї (Farr and Gebre-Wold, 2002; Cukier, Kooistra 
and Anto, 2002; Cukier and Cairns, 2009). Крім то-
го, існують численні спроби пояснити багаторів-
неві наслідки розповсюдження стрілецької зброї 
з приділенням особливої уваги насильству щодо 
жінок в умовах конфлікту та у мирний час і, зокре-
ма, зв’язкам між стрілецькою зброєю та домашнім 
насильством (AI, IANSA, OI, 2005; Alvazzi del Frate, 
2011; Shaw, 2013; Dziewanski, LeBrun, and Racovita, 
2014). Було розпочато дослідження, спрямоване 
на виявлення факторів, котрі формують досвід 
і поведінку чоловіків, пов’язані із вогнепальною 
зброєю, з приділенням особливої уваги моло-
дим чоловікам. При цьому було досліджено гли-
бинну ґендерну обумовленість неправомірного 
застосування вогнепальної зброї та її зв’язок із 
конкретними нормами маскулінності (Bevan and 
Florquin, 2006; Page, 2009; Mankowski 2013). Крім 
того, були вжиті зусилля для критичного аналізу 
ґендерних аспектів багатосторонніх резолюцій, 
угод та зобов’язань щодо звичайних озброєнь та 
прав і участі жінок (Farr, 2002; Bastick and Valasek, 
2014; Acheson, 2015), або дослідження ґендерної 
орієнтованості законодавства, яке стосується 
контролю за стрілецькою зброєю в певному гео-
графічному контексті (SEESAC 2016, ПРООН Сер-
бія 2021). У цьому відношенні стверджується, що 
диференційований вплив стрілецької зброї на 
жінок і чоловіків вимагає послідовного інтегру-
вання ґендерного компоненту у законодавчі та 
політичні рамки, які стосуються контролю за стрі-
лецькою зброєю (SEESAC, 2007), і що необхідно 
досліджувати ґендерні аспекти у сфері стрілець-
кої зброї з метою розробки відповідних страте-

1 Огляд основних міжнародних механізмів наведено з очікуваного Навчального посібника з питань інтегрування ґендерних аспектів у 
контроль за стрілецькою зброєю Управління Організації Об’єднаних Націй з питань роззброєння (UNODA). 

гій протидії її неправомірному застосуванню та 
розповсюдженню (Cukier and Cairns, 2009, стор. 
19). У Південно-Східній Європі було проведено 
масовий збір даних з метою покращення доступ-
ності даних та привернення уваги до ґендерно-
го виміру володіння, застосування та неправо-
мірного застосування стрілецької зброї (SEESAC 
2019, SEESAC 2019a, SEESAC 2019b, SEESAC 2016, 
SEESAC 2015).

Крім того, спостерігається помітний прогрес щодо 
включення ґендерного компоненту у численні ас-
пекти сфери контролю за стрілецькою зброєю та 
інші зусилля із роззброєння (Pytlak 2019, стоp. 28). 
За останні два десятиліття також спостерігається 
поступове зближення глобальних програм стало-
го розвитку, ґендерної рівності, програм підтрим-
ки миру та контролю за стрілецькою зброєю та 
легкими озброєннями1.

У Програмі дій ООН із запобігання незаконній 
торгівлі стрілецькою зброєю і легкими озбро-
єннями, боротьби з нею і викорінення цієї тор-
гівлі в усіх її аспектах (ПД ООН) підкреслюється, 
що незаконна торгівля стрілецькою зброєю та лег-
кими озброєннями спричиняє негативний вплив 
на жінок. Підсумковий документ Третьої оглядо-
вої конференції ПД ООН, яка відбулася у 2018 році, 
підтверджує актуальність ґендерного компоненту 
для контролю за стрілецькою зброєю та закликає 
до застосування ґендерного підходу у політиці та 
програмах щодо СЗЛО, зокрема при розробці, пла-
нуванні, реалізації, моніторингу і оцінці програм. 
Про зазначені зобов’язання було ще раз заявлено 
під час сьомої дворічної зустрічі держав, присвя-
ченої розгляду реалізації Програми дій із запобі-
гання незаконній торгівлі стрілецькою зброєю і 
легкими озброєннями, боротьби з нею і викорі-
нення цієї торгівлі в усіх її аспектах, що відбулася в 
Нью-Йорку в липні 2021 року.

Договір про торгівлю зброєю є першим юридич-
но обов’язковим договором, яким визнається зв’я-
зок між торгівлею зброєю та ґендерно зумовленим 
насильством, і який закликає країни-експорте-
ри враховувати „ризики застосування звичайної 
зброї для вчинення або сприяння серйозним актам 
ґендерно зумовленого насильства або серйозним 
актам насильства щодо жінок і дітей” (стаття 7.4). 
Крім того, Комітет ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок (CEDAW) закликав до повного виконан-
ня Договору про торгівлю зброєю.
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Зближення між програмами також помітно через 
зростаюче включення питань контролю за стрі-
лецькою зброєю в порядок денний „Жінки, мир, 
безпека”. Після прийняття Резолюції РБ ООН 
1325 (2000 р.) Рада Безпеки вперше розглянула 
непропорційний та унікальний вплив збройних 
конфліктів на жінок. Крім Резолюції Ради Безпеки 
ООН (РБ ООН) 1325, існує дев’ять інших резолюцій 
„Жінки, мир, безпека”: 1820 (2008 р.), 1888 (2009 
р.), 1889 (2009 р.), 1960 (2010 р.), 2106 (2013 р.), 
2122 (2013 р.), 2242 (2015 р.), 2467 (2019 р.) та 
2493 (2019 р.). Особливо актуальними для контр-
олю за озброєннями є Резолюція РБ ООН 2122 
(2013 р.), яка „закликає держави-члени та під-
розділи ООН забезпечити повноцінну й активну 
участь жінок у зусиллях по боротьбі та викорінен-
ню незаконної передачі та неправомірного засто-
сування стрілецької зброї та легких озброєнь” та 
Резолюція РБ ООН 2242 (2015 р.), яка містить пря-
мі посилання на вплив зброї, збройних конфліктів 
або сексуального насильства на жінок і розвиток, 
а також на ключову роль участі жінок у контролі 
за стрілецькою зброєю.

Крім того, низка Резолюцій Ради Безпеки ООН 
щодо стрілецької зброї та легких озброєнь (Резо-
люція РБ ООН 2117 (2013 р.) та Резолюція РБ ООН 
2220 (2015 р.), Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН (Резолюція ГА 65/69 (2010 р.) та наступні ре-
золюції), Резолюції Ради ООН з прав людини (A/
HRC/RES/41/20) є важливими для посилення ґен-
дерної орієнтованості контролю за стрілецькою 
зброєю.

Нарешті, у Програмі роззброєння, розпочатій  
Генеральним секретарем у травні 2018 року, 
чітко визнається роль ґендерно орієнтованого 
роззброєння у зменшенні насильства щодо жінок 
і дівчат у публічній і приватній сферах, і робить-
ся рішучий заклик до інтегрування „ґендерного 
компоненту у розробку національних законодав-
ства і політики щодо роззброєння та контролю 
за озброєннями. Вона також закликає звернути 
увагу на ґендерні аспекти володіння, застосуван-
ня та неправомірного застосування зброї, дифе-
ренційований вплив зброї на жінок і чоловіків, а 
також шляхи, якими ґендерні ролі можуть форму-
вати політику та практики контролю за озброєн-
нями та роззброєння.

„Порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року”, прийнятий усіма державами-члена-
ми Організації Об’єднаних Націй у 2015 році, ви-
значає 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), які є не-
відкладним закликом до дій для всіх країн у рамках 
глобального партнерства. ЦСР 5 – Забезпечення 

ґендерної рівності, розширення прав і можливо-
стей усіх жінок та дівчат, та ЦСР 16 – Сприяння 
розбудові миролюбного і всеохопного суспіль-
ства задля сталого розвитку, забезпечення всім 
доступу до правосуддя і створення ефективних, 
підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рів-
нях, лежать в основі розширення прав і можливо-
стей жінок та зусиль у сфері контролю за озбро-
єннями. Завдання 5.2. - Викорінити всі форми 
насильства щодо всіх жінок і дівчат у публічній і 
приватній сферах, зокрема торгівлю людьми, сек-
суальну та інші форми експлуатації та Завдання 
16.4. - До 2030 року значно зменшити незаконні 
фінансові потоки та обіг зброї, активізувати ді-
яльність із виявлення і повернення вкрадених 
активів і вести боротьбу з усіма формами органі-
зованої злочинності є особливо актуальними для 
посилення ґендерної орієнтованості контролю за 
стрілецькою зброєю.

Водночас, завдяки зазначеним подіям 
це питання набуло ще більшої актуаль-
ності; вони також дозволили глибше 
зрозуміти різні аспекти контролю за 
стрілецькою зброєю, відтак спонука-
ючи до ретельного врахування ґендер-
ного компоненту при розробці рішень. 
Ці різноманітні аспекти можна згрупу-
вати у п’ять основних питань, де ґен-
дерні аспекти відіграють важливу роль 
у формуванні та розумінні практик у 
сфері СЗЛО (Cukier and Cairns, 2009):

1. Ґендер і наслідки застосування стрі-
лецької зброї;

2. Домашнє насильство і регулювання во-
лодіння зброєю цивільними особами;

3. Ґендер і вимоги щодо стрілецької зброї;

4. Ґендер і ставлення до стрілецької зброї;

5. Ґендер і політичні процеси.

На основі цієї класифікації в наступному 
розділі коротко окреслено ці п’ять аспек-
тів.
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Показник кількості вбивств серед чоловіків (9,9 
на 100 000) приблизно в 1,6 рази перевищує се-
редній показник у світі (6,1 на 100 000) і в 3,7 рази 
перевищує показник кількості вбивств серед жі-
нок (2,7 на 100 000) (Там само, 2018 р., стор. 14). 
Жінки, навпаки, в три рази частіше стають жер-
твами умисних убивств, ніж скоюють їх (19% про-
ти 6%).

Незважаючи на те, що показники кількості вби-
вств сильно відрізняються в різних регіонах, 
співвідношення чоловіків і жінок залишається 
досить постійним незалежно від країни чи тери-
торії. Показники в Європі значно нижчі за середні 
у світі, але частка жінок у Європі вища як серед 
засуджених, так і серед жертв убивств – 9% і 30% 

відповідно. У 2017 році в Європі внаслідок убивств 
загинуло 15 456 чоловіків і 6 553 жінки. (УНЗ ООН, 
2018 р., стоp. 14)

2 ОСНОВНІ ПИТАННЯ 
ПОЛІТИКИ

2.1.1 ҐЕНДЕРНІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ 
СТРІЛЕЦ ЬКОЇ ЗБРОЇ

Загальна кількість загиблих унаслідок вбивств 
зросла з 362 000 у 1990 році до приблизно 464 
000 у 2017 році - 377 043 чоловіків і 86 779 жінок. 
Наявні дані про вбивства в усьому світі чітко вка-
зують на різку поляризацію з точки зору ґендер-
них тенденцій убивств і диференціацію проблем у 
галузі безпеки жінок і чоловіків (УНЗ ООН, 2018 р.).

Чоловіки переважають як серед кривдників (94% 
всіх засуджених за вбивство), так і серед жертв 
убивств (81% усіх жертв убивств), але частіше є 
кривдниками, ніж жертвами. 

ЖІНКИ

6%

94%

19%

81%

ЧОЛОВІКИ

% ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ - ЖЕРТВ 
УБИВСТВ І ЗАСУДЖЕНИХ ЗА 
УМИСНЕ ВБИВСТВО 
(ДЖЕРЕЛО: УНЗ ООН, 2018 Р.)  

ЗАСУДЖЕНІ 

ЖЕРТВИ
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вони непропорційно більшою мірою страждають 
від наслідків застосування стрілецької зброї (Farr 
2006, стоp. 17).

Неправомірне застосування стрілецької зброї не 
обмежується лише загибеллю людей, оскільки 
вона часто застосовується як інструмент психо-
логічного насильства, емоційної шкоди, заляку-
вання, зґвалтування, сексуального насильства, 
примусу та інших форм насильства (IPU, CHD, 
2007; Alvazzi del Frate, 2011; Shaw, 2013), які мо-
жуть мати серйозні наслідки для жертв, про які 
зазвичай недостатньо повідомляють і які недо-
статньо досліджують. Найчастіше такі форми на-
сильства мають місце в основному в приватній, 

Ґендерні аспекти вбивств, скоєних із застосу-
ванням вогнепальної зброї, точно відповідають 
аспектам убивств загалом. Чоловіки становлять 
переважну більшість жертв нещасних випадків 
із застосуванням вогнепальної зброї, за оцін-
ками, 90% у світі в цілому (IPU, CHD, 2007, стор. 
81) і 76% у Європі (Duquet and Van Alstein, 2015, 
стор. 27). Крім того, вони також становлять аб-
солютну більшість винуватців інцидентів, пов’я-
заних із застосуванням вогнепальної зброї.

Жінки, з іншого боку, володіють лише незначною 
часткою вогнепальної зброї, майже не застосову-
ють її неправомірним чином, проте значною мірою 
представлені серед жертв, що вказує на те, що 

234 804 (54%) ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВБИВСТВ 
(463 822) У 2017 РОЦІ В УСЬОМУ СВІТІ () БУЛИ СКОЄНІ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ; ВІДТАК ВОГНЕ-
ПАЛЬНА ЗБРОЯ Є НАЙПОШИРЕНІШОЮ ЗБРОЄЮ, ЯКА ЗА-
СТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ СКОЄННІ ВБИВСТВ 
(УНЗ ООН, 2018 Р., СТОP. 19). 

ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ ІНШІ ЗАСОБИ 

54%

24%22%

УБИВСТВА ЗА СПОСОБОМ 
УЧИНЕННЯ, 2017 Р. 
 (ДЖЕРЕЛО: УНЗ ООН, 2018 Р.)

ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ 

ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ

ІНШІ ЗАСОБИ 
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нем доходу та 10 країнах з рівнем доходу вище 
середнього, Хеменвей і Міллер зафіксували чітку 
кореляцію між доступністю вогнепальної зброї 
та показниками кількості вбивств – „де зброя до-
ступніше, там більше вбивств” (2000 р.). Напри-
клад, у США, де зафіксовано один із найвищих 
показників володіння вогнепальною зброєю, 84% 
убитих жінок загинули внаслідок застосування 
вогнепальної зброї (AI, IANSA, OI, 2005, стор. 11), 
що вдвічі перевищує середній світовий показник. 
Дослідження, проведене в США, показало, що, хо-
ча „наявність зброї вдома збільшує загальний ри-
зик убивства когось із членів домогосподарства 
на 41%, для жінок, зокрема, ризик збільшується 
майже втричі (на 272%)”. (Там само, стор. 12). За 
іншими оцінками, наявність вогнепальної зброї 
збільшує ймовірність летального результату для 
жінок у п’ять-дванадцять разів у порівнянні з ви-
падками, коли вогнепальна зброя не застосову-
ється, а це означає, що „жінки, які піддаються на-
сильству, у п’ять разів імовірніше загинуть від рук 
кривдника, якщо він володітиме вогнепальною 
зброєю”, тоді як „напади, пов’язані з домашнім на-
сильством із застосуванням вогнепальної зброї, 
у 12 разів імовірніше призведуть до смерті, ніж ті, 
які пов’язані із застосуванням іншої зброї чи фі-
зичної сили” (Юридичний центр по запобіганню 
насильству із застосуванням вогнепальної зброї).

В результаті стверджується, що в ширшому соці-
альному контексті існуючої ґендерної нерівності 
вогнепальна зброя „збільшує дисбаланс сил 
та зміцнює соціальну ієрархію, які забезпечу-
ють чоловікам домінування над жінками” (Farr, 
2006, стор. 111) – що, отже, найбільш радикально 
проявляється в контексті домашнього насильства 
та насильства з боку статевого партнера, і його 
найфатальнішого результату – „феміциду” стате-
вого партнера.

Кілька факторів підвищують імовірність леталь-
ного результату насильства з боку статевого 
партнера при застосуванні вогнепальної зброї (AI, 
IANSA, OI, 2005, стоp .13):

yy тяжкість вогнепальних поранень;

yy знижена здатність жінок до опору;

yy зменшені шанси втечі для жінок або втручання 
та допомоги з боку сторонніх осіб;

yy підвищена ймовірність того, що кривдник дійс-
но застосує вогнепальну зброю у випадках до-
машнього насильства (Campbell, 2003).

Вогнепальна зброя також відіграє роль при 
вчиненні сексуального та інших форм ґендер-
но зумовленого насильства, як в умовах кон- 

тобто побутовій сфері (Shaw, 2013), і часто зали-
шаються незафіксованими та нерозглянутими 
компетентними органами.

2.1.2 ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО І 
ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ

Наявні дані відображають явно виражене ґен-
дерне забарвлення та диференційовані форми 
насильства, якому піддаються жінки і чолові-
ки. Виходячи з умисності, мотиваційного контек-
сту, способів та стосунків кривдник – жертва, 
УНЗ ООН класифікує всі вбивства таким чином: 1. 
Вбивства, пов’язані зі злочинною діяльністю (де 
головною метою є отримання незаконного при-
бутку або з інших пов’язаних причин), 2. Міжосо-
бистісні вбивства (вчинені статевим партнером/
родичем без будь-якої додаткової мети, а як засіб 
розв’язання конфлікту та/або покарання жертви 
за допомогою насильства) і 3. Соціально-політич-
ні вбивства (вбивства, скоєні з метою досягнення 
певних соціальних або політичних цілей, пов’яза-
них із соціальними упередженнями, політичними 
програмами чи іншими соціально-політичними ці-
лями) (УНЗ ООН, 2018a, стоp. 17).

З огляду на наявні статистичні дані, жертвами 
вбивств, пов’язаних зі злочинною діяльністю 
або соціально-політичними цілями, набагато 
частіше стають чоловіки, ніж жінки, тоді як, з 
іншого боку, непропорційно велика кількість 
жінок втрачають життя внаслідок міжособи-
стісних вбивств.

Із 87 000 жінок, убитих 2017 року, 58% загинули 
від рук статевого партнера або родича, тобто 137 
жінок в усьому світі щодня гинуть від рук члена 
власної родини. Більше третини (30 000) жінок, 
умисно вбитих 2017 року, загинули від рук ниніш-
нього або колишнього статевого партнера (УНЗ 
ООН, 2018a, стоp.10). Згідно з останньою допо-
віддю УНЗ ООН, у 2020 році близько 47 000 жінок 
і дівчат в усьому світі загинули від рук статево-
го партнера або родича (УНЗ ООН 2021 р.). Отже, 
це означає, що в той час як чоловіки частіше 
піддаються ризику неправомірного застосу-
вання вогнепальної зброї їхніми знайомими 
чоловіками (або навіть особами, яких вони, 
можливо, не знають), жінки більше піддають-
ся ризику з боку статевого партнера в побуті.

У низці досліджень наводяться докази того, що 
наявність зброї збільшує ризик летального ре-
зультату для жінок у побуті (SAS, 2013; Cukier, 
2006; Alvazzi del Frate, 2011; Shaw, 2013). У рамках 
аналізу, проведеного у 26 країнах з високим рів-
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посередньо відносяться до численних факторів, 
пов’язаних зі збройним насильством (Mankowski, 
2014, стор.15), оскільки за відсутності цих ознак 
оспорюється мужність (Там само, 14). З точки зору 
політичного реагування на збройне насильство, 
необхідно дослідити „як поняття маскулінності, так 
і роль вогнепальної зброї в чоловічій культурі, а та-
кож розробити практичні стратегії для їх роз’єднан-
ня” (Cukier, 2009, стоp. 29).

Що стосується попиту на вогнепальну зброю, то різ-
номанітні фактори, які впливають на рішення чоло-
віків щодо володіння та застосування вогнепальної 
зброї, варіюються: „відчуття обмеження соціальних 
та економічних прав і можливостей та необхідності 
відновити владу за допомогою застосування вогне-
пальної зброї, бажання відповідати переважаючому 
розумінню маскулінності, інструмент здобуття вла-
ди, поваги чи матеріального статусу або засіб утри-
мання домінуючого положення в умовах, що зміню-
ються” (Page, 2009, стоp. 3).

З огляду на статистичні дані, особливу увагу, як 
з точки зору досліджень, так і політичних заходів 
щодо зменшення збройного насильства, слід при-
діляти молодим чоловікам, оскільки „чоловічне 
насильство залежить від віку” (Hearn and Pringle, 
2006, стоp. 149), і ґендер і вік є найважливішими 
факторами, що дозволяють передбачити насиль-
ницьку поведінку.

Молоді чоловіки, як правило, становлять непропо-
рційно високу частку як жертв, так і кривдників, які 
вчиняють насильство, пов’язане з вогнепальною 
зброєю (Bevan and Florquin, 2006, стоp. 296; IPU, 
CHD, 2007, стоp. 82). Молоді чоловіки часто „сприй-
мають насильство, особливо збройне насильство, 
як засіб досягнення соціального й економічного 
статусу, на який вони, на їхню думку, мають пра-
во”, і в цьому процесі стрілецька зброя може бути 
особливо привабливою для них, оскільки вона про-
понує „розширення можливостей перед обличчям 
виключення із соціально визначених чоловічих 
ролей і може бути яскравим символом влади для 
маргіналізованих молодих чоловіків” (Bevan and 
Florquin, 2006, стоp. 295, 296). Однак важливо за-
стосовувати міжсекторальний підхід і не примен-
шувати роль ширшого соціального контексту та 
комплексу інших факторів, які визначають, чи вда-
дуться молоді чоловіки до насильства. Серед цих 
факторів дослідники підкреслюють примусовий 
насильницький батьківський контроль, обмежений 
батьківський контроль, спілкування з однолітка-
ми-правопорушниками, жорстоке поводження, те, 
що вони були свідками чи мали досвід насильства 
в сім’ї чи громаді тощо” (Там само, стор. 300). Таким 

флікту, так і в мирний час. Крім того, як зазнача-
лося вище, наявність вогнепальної зброї може 
призвести до поранення та каліцтва та пов’язана 
з психологічним насильством щодо жінок з боку 
партнера, яке може мати різні форми (погрози, за-
лякування, переслідування тощо).

2.1.3 ҐЕНДЕР І ВИМОГИ ЩОДО СТРІЛЕЦЬКОЇ 
ЗБРОЇ – МАСКУЛІННІСТЬ І ҐЕНДЕРНІ 
НОРМИ

Чоловіки складають абсолютну більшість влас-
ників вогнепальної зброї, винуватців інциден-
тів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної 
зброї, і становлять більшість жертв. Стверджу-
ється, що конкретні ґендерні чоловічі норми та ролі, 
а також поведінка й очікування, які приписуються 
чоловікам, можуть заохочувати їх до ризикованої 
поведінки. У зв’язку з цим були зроблені зусилля 
для визначення механізмів того, як соціальні кон-
цепції маскулінності та домінуючі ґендерні норми 
стимулюють попит і визначають параметри засто-
сування та неправомірного застосування СЗЛО 
(Bevan and Florquin, 2006; CHD, IPU 2007; Page, 
2009; Blagojevic, 2013; Mankowski, 2013).

Концепція гегемонної маскулінності (Р. Конелл) 
широко використовується для пояснення ґендер-
них практик, які стосуються „чоловіків, ґендеру 
та соціальної ієрархії” (Connell and Messerschmitt, 
2005, стоp. 829). Вона охоплює набір характерис-
тик, який „втілює наразі найбільш благородний 
спосіб бути чоловіком; він вимагає від усіх інших чо-
ловіків позиціонувати себе по відношенню до нього 
та прагнути до нього, а також ідеологічно узаконює 
глобальне підпорядкування жінок чоловікам” (Там 
само, стор. 829) та деяких чоловіків іншим чолові-
кам (Page, 2009, стор. 2). Домінуюча маскулінність 
на практиці формується через набір характеристик, 
які включають „агресивну та ризиковану поведінку, 
емоційну закритість, конкурентоспроможність, ге-
теросексуальність” (там само, стор. 15), а також „фі-
зичну та емоційну мужність, здатність витримувати 
труднощі, щоб не зірватися емоційно перед облич-
чям жаху” (Page, 2009, стоp. 2).

У цьому відношенні також слід враховувати цен-
тральну роль категорії влади. Як зазначалося, на-
сильство може бути спровоковано тим значенням, 
яке надається владі в соціальних відносинах, діях 
та досвіді чоловіків (Hearn, 1999), і спробою реалізу-
вати цю владу. Це особливо актуально в ситуаціях, 
коли існує протиріччя між суб’єктивно сприйма-
ним правом на владу, позбавленням влади та ста-
ном „соціально зумовленого прагнення до влади” 
(Bevan and Florquin, 2006). Деякі з цих ознак без-
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2.1.5 ҐЕНДЕР І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Інтегрування ґендерного компоненту в політику 
контролю у сфері стрілецької зброї вимагає збалан-
сованого представництва жінок і чоловіків, а також 
участі жіночих організацій та/або фахівців з ґен-
дерної проблематики у розробці політики у сфері 
контролю за стрілецькою зброєю. Наразі політика 
у сфері контролю за стрілецькою зброєю зазвичай 
розробляється в установах, де переважають чоло-
віки.

Жінки і жіночі організації відіграють важливу роль 
у відстоюванні жорсткіших правил щодо стрілець-
кої зброї, а також у процесах роззброєння. У різних 
країнах і територіях, а також в умовах конфлікту та 
у мирний час, існує багато свідчень мобілізації жі-
нок для подолання проблеми або адвокації шляхів 
її вирішення (Farr, 2002; Cukier, 2009; AI, IANSA, OI, 
2005). Приклади, які призвели до запровадження 
суворішого контролю за СЗЛО в Канаді, Австралії, 
Південній Африці та Бразилії та включенню ґендер-
но зумовленого насильства в Договір про торгівлю 
зброєю, демонструють важливість участі жінок у 
розгляді питань, які стосуються стрілецької зброї.

Водночас досі існує тенденція недостатнього за-
лучення жінок і жіночих організацій, а також не-
достатнього врахування ґендерних аспектів при 
прийнятті рішень та розробці політики. Це часто 
пов’язано із традиційним і стійким домінуванням 
чоловіків в установах, які регулюють та реалізують 
політику у сфері контролю за стрілецькою зброєю. 
Як зазначалося раніше, участі жінок і жіночих орга-
нізацій та формулюванню ґендерного компоненту 
також може перешкоджати переважно технічне 
визначення кваліфікації, пов’язаної зі стрілецькою 
зброєю, яке більшою мірою зосереджується на 
технічних аспектах стрілецької зброї, де досі пере-
важають чоловіки, а не на знаннях щодо насиль-
ства, де жінки мають багаторічний досвід. Отже, це 
„формує спосіб вирішення проблеми” (Cukier, 2009, 
стоp. 42).

Проблеми з участю жінок також пов’язані із знач-
но маскулінізованою інституційною культурою, 
в якій розробляється політика у сфері контролю 
за стрілецькою зброєю. Хоча жінки і чоловіки не 
обов’язково мають різні погляди, жіночі „позиції чи 
ідеї часто повинні відповідати домінуючій точці зо-
ру, підкріпленій уявленнями про насильницьку ма-
скулінність, щоб їх сприймали серйозно” (Там само, 
стоp. 10).

Для забезпечення передумов для застосування 
ґендерного підходу важливо і далі відслідковува-

чином, ґендер є важливим прогностичним факто-
ром, але він активується в присутності низки інших 
соціальних факторів. Застосування такого „ситуа-
ційного підходу” допомагає пояснити той факт, що, 
незважаючи на домінування молодих чоловіків у 
вчиненні збройного насильства, більшість молодих 
чоловіків не долучаються до збройного насильства 
(Там само, стор. 300). Незважаючи на те, що моло-
ді чоловіки вчиняють більшість актів насильства, 
пов’язаного із вогнепальною зброєю, насправді 
„невелика частка молодих чоловіків є відповідаль-
ними за більшість актів збройного насильства” (Там 
само, стор. 298). Це важливий висновок для полі-
тичного реагування, оскільки він наочно показує 
необхідність цілеспрямованого політичного втру-
чання.

Переважаюча система ґендерних відносин повин-
на розглядатися як невід’ємна складова політики 
у сфері контролю за стрілецькою зброєю, оскільки 
„протидія соціально обумовленим зв’язкам між вог-
непальною зброєю, насильством, владою та маску-
лінністю є ключовим компонентом будь-якої ефек-
тивної довгострокової стратегії запобігання” (Там 
само, стор. 296). У цьому відношенні також слід вра-
ховувати роль ЗМІ та освіти у підтримці формуван-
ня гегемонних ідентичностей, а також інші фактори, 
які сприяють відтворенню домінуючих ґендерних 
режимів.

2.1.4 ҐЕНДЕР І СТАВЛЕННЯ ДО СТРІЛЕЦЬКОЇ 
ЗБРОЇ

Ґендерні відмінності між жінками і чоловіками та-
кож можна відстежити з точки зору їхнього став-
лення до стрілецької зброї. Розбіжність у ставленні 
жінок і чоловіків у цьому відношенні тісно пов’язана 
з „різним досвідом чоловіків і жінок щодо стрілець-
кої зброї, а також із поширеною ґендерною дифе-
ренціацією вогнепальної зброї в суспільстві і навіть 
у дебатах стосовно контролю” (Cukier and Cairns, 
2009, стор. 36). Жінки, як правило, частіше мають 
негативне ставлення до вогнепальної зброї, ніж 
чоловіки, і, як правило, більш схильні обирати суво-
ріші правила (Там само, стор. 36-38). Однак, окрім 
ґендеру, не варто забувати про інші ознаки дифе-
ренціації ставлення, як-от культурні, класові, гео-
графічні, етнічні та расові фактори залежно від кон-
тексту. Жінки також можуть відігравати іншу роль 
і підтримувати застосування вогнепальної зброї, 
як було зафіксовано в деяких громадах, але це на-
вряд чи є викликом для переважаючих ґендерних 
тенденцій (Farr, 2002; AI, IANSA, OI, 2005, стор. 6). У 
Південно-Східній Європі жінки частіше, ніж чолові-
ки, відповідали, що не володітимуть вогнепальною 
зброєю.
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ти та досліджувати інституціоналізацію маскулін-
ності та те, як вона регулює як формування, так 
і реалізацію політики контролю за стрілецькою 
зброєю (Cukier, 2009). У зв’язку з цим стверджу-
ється, що жорсткі ґендерні норми визначають 
професійний досвід і створюють проблеми для 
жінок у цій сфері, зокрема ґендерні стереоти-
пи, дискримінаційне ставлення та політику, від-
сутність належної інфраструктури та нерівний 
доступ до професійної підготовки (Salama and 
Bjertén-Günther, 2021)

Інше дослідження, проведене Інститутом Органі- 
зації Об’єднаних Націй з дослідження проблем 
роззброєння (UNIDIR), показало, що незважаючи на 
те, що частка жінок, які беруть участь у дипломатії 
у сфері контролю над озброєннями, нерозповсю-
дження зброї та роззброєння, постійно зростала 
протягом останніх чотирьох десятиліть, жінки і досі 
недостатньо представлені. Частка жінок має тен-
денцію до зниження, оскільки важливість позиції 
зростає, тоді як частка чоловіків зростає лінійно, 
а головами делегацій на форумах з роззброєння в 
основному є чоловіки (Hessmann Dalaqua, Egeland, 
Graff Hugo, 2019).

3  ТЕМАТИЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ: 
ЗАСТОСУВАННЯ 
ҐЕНДЕРНОГО 
ПІДХОДУ У СФЕРІ 
КОНТРОЛЮ ЗА 
СТРІЛЕЦЬКОЮ 
ЗБРОЄЮ У  
ПІВДЕННО-СХІДНІЙ 
ЄВРОПІ

3.1 ІНІЦІЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО 
ПІДХОДУ

У 2016 році Координаційний інформаційний центр 
Південно-Східної та Східної Європи з контролю 
за стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) провів комплексне дослідження ґенде-
ру та СЗЛО у Південно-Східній Європі для:

1.  Окреслення ґендерних питань, пов’язаних зі 
стрілецькою зброєю у ПСЄ;

2.  Оцінки ступеню інтегрованості ґендерного 
компоненту в політику у сфері СЗЛО у ПСЄ 
(законодавчі та стратегічні рамки);

3.  Надання заснованих на фактах рекоменда-
цій щодо інтеграції ґендерного компоненту 
в законодавчі та стратегічні рамки у сфері 
стрілецької зброї.

3.2 ОКРЕСЛЕННЯ ОСНОВНИХ 
ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Аналіз даних із розбивкою за статтю, наявних у 
Південно-Східній Європі, які були зібрані у співп-
раці з комісіями з питань СЗЛО, забезпечив до-
статньо доказів яскраво виражених ґендерних 
аспектів у сфері стрілецької зброї та важливої ро-
лі ґендерного компоненту у формуванні та розу-
мінні різних аспектів володіння, застосування та 
неправомірного застосування вогнепальної зброї, 
а також ґендерних особливостей ризиків, з яки-
ми стикаються жінки і чоловіки. Крім того, аналіз 
дозволив краще зрозуміти ґендерні аспекти про-
цесів формування політики у сфері контролю за 
стрілецькою зброєю та фактори, які перешкоджа-
ють застосуванню ґендерного підходу у відповід-
ній політиці та законодавстві.

Виходячи із зазначеного дослідження, вихідними 
точками для ґендерного аналізу законодавства та 
політики в країнах регіону Західних Балкан є такі:

yy Володіння вогнепальною зброєю значно ґен- 
деризоване. У Південно-Східній Європі чоло-
віки володіють 97,2% усієї вогнепальної зброї, 
що знаходиться у законному володінні, тоді як 
лише 2,8% знаходиться у володінні жінок. Домі-
нування чоловіків серед власників вогнепаль-
ної зброї з часом не змінюється і підтримується 
високою часткою чоловіків, які щороку отриму-
ють нові дозволи.
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(віком 19-35 років) частіше неправомірно за-
стосовують вогнепальну зброю, ніж чоловіки 
будь-якої іншої вікової групи. Чоловіки, які не-
правомірно застосовували вогнепальну зброю, 
найчастіше робили це у кримінальному кон-
тексті та публічних конфліктах або суперечках, 
42,7% та 26,6% відповідно.

yy Чоловічі норми можуть стимулювати як по-
пит на вогнепальну зброю, так і неправомір-
не її застосування. Чоловіки в два рази часті-
ше, ніж жінки, зазначають, що мали б зброю, 
35,3% і 18,7% відповідно. Крім того, 52,9% чоло-
віків вважають, що, маючи вдома вогнепальну 
зброю, вони відчували б себе безпечніше, а 
чоловіки з наймолодшої та найстаршої вікової 
групи частіше стверджують, що мали б вогне-
пальну зброю. 19,3% опитаних чоловіків зазна-
чили традиції як основну причину володіння 
вогнепальною зброєю, переконання, що чоло-
вік повинен носити зброю або що вона вселяє 
страх в інших.

yy Збройне насильство вчиняють переважно 
чоловіки. У 2012 - 2016 рр. у Південно-Східній 
Європі чоловіки вчинили 98,4% кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із застосуванням 
вогнепальної зброї, були винуватцями 98,5% 
усіх інцидентів, пов’язаних із застосуванням 
вогнепальної зброї та 98% усіх убивств вогне-
пальною зброєю. Насильство, вчинене чолові-
ками, також пов’язане з віком. Молоді чоловіки 

ВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ 
ЗБРОЄЮ У ПСЄ, ЗА СТАТТЮ, 
2016 Р.
(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р)

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ

2.8%

97.2%

98,5%

1,5%

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ

ВИНУВАТЦІ ІНЦИДЕНТІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 
ВОГНЕПАЛЬНОЮ 
ЗБРОЄЮ У ПСЄ, ЗА 
СТАТТЮ, 2016 Р. 
(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р.)  

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ

yy Чоловіки домінують у професіях та видах ді-
яльності, пов’язаних із вогнепальною збро-
єю. Чоловіки становлять переважну більшість 
співробітників установ сектору безпеки, які 
мають доступ до вогнепальної зброї. У 2016 
році чоловіки становили 91,2% всіх співробіт-
ників сектору безпеки, які отримали дозвіл на 
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жінки, і чоловіки переважно піддаються ризи-
ку збройного насильства, вчиненого іншими 
чоловіками. Тенденції віктимізації жінок пере-
важно пов’язані із застосуванням вогнепальної 
зброї в контексті домашнього насильства та 
насильства з боку статевого партнера.

yy Застосування вогнепальної зброї в контек-
сті домашнього насильства непропорційно 
впливає на жінок. Убивство родичем є най-
поширенішою формою феміциду в регіоні. 61% 
усіх убитих жінок у Південно-Східній Євро-
пі (ПСЄ) загинули від рук родича, порівняно з 
12,4% усіх убитих чоловіків. Жінки піддаються 

носіння вогнепальної зброї, порівняно з 8,8% 
жінок. Чоловіки також домінують у мисливстві 
та спортивних заходах, які передбачають за-
стосування вогнепальної зброї.

yy Диференційований вплив вогнепальної зброї 
на жінок і чоловіків. У Південно-Східній Єв-
ропі чоловіки становлять 83,8% жертв убивств 
вогнепальною зброєю, порівняно з 16,2% жінок. 
У той час як чоловіки частіше неправомірно 
застосовують вогнепальну зброю, ніж стають 
жертвами її застосування, жінки в 10 разів ча-
стіше стають жертвами, ніж винуватцями ін-
цидентів із застосування вогнепальної зброї. І 

91.2%

8.8%

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ

СПІВРОБІТНИКИ СЕКТОРУ 
БЕЗПЕКИ, ЯКІ МАЮТЬ ДОЗВІЛ 
НА НОСІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ 
ЗБРОЇ У ПСЄ, ЗА СТАТТЮ, 2016 Р. 
(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р.)  

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ

83.8%

16.2%

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ

ЖЕРТВИ ВБИВСТВ 
ВОГНЕПАЛЬНОЮ 
ЗБРОЄЮ У ПСЄ, 
ЗА СТАТТЮ, 2016 Р.
(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р.)  

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ
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особливому ризику насильства з боку статево-
го партнера - 38,6% усіх убитих жінок у Півден-
но-Східній Європі та 1,2% усіх убитих чоловіків 
у ПСЄ загинули від рук статевого партнера.

yy Неправомірне застосування вогнепальної 
зброї в контексті домашнього насильства є 
поширеним явищем. У 37,7% вбивств, скоєних 
родичами в Південно-Східній Європі, засто-
совувалась вогнепальна зброя. 36,5% жінок, 
убитих родичем, а також 43,5% жінок, уби-
тих статевим партнером, загинули в резуль-
таті застосування вогнепальної зброї. 37,4% 
випадків домашнього насильства, пов’язаних із 
застосуванням вогнепальної зброї, мали смер-
тельний результат, що робить неправомірне 
застосування вогнепальної зброї в контексті 
домашнього насильства більш смертельним, 
ніж у будь-яких інших інцидентах із застосу-
ванням вогнепальної зброї.

Обмежені наявні дані вказують на те, що фемі-
цид часто вчиняється із застосуванням вогне-
пальної зброї, яка перебуває як в законному, так 
і в незаконному володінні. Незважаючи на те, 
що ці дані вказують на поширене неправомір-
не застосування вогнепальної зброї в країнах 
Південно-Східної Європи, лише 8,5% заявників, 
яким було відмовлено у видачі нових дозволів, 
отримали відмову через підстави, пов’язані із 
домашнім насильством. Крім того, лише 2,3% 
усіх відкликаних дозволів на вогнепальну зброю 

38.6%

1.2%

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ

ЖЕРТВИ УБИВСТВ, СКОЄНИХ 
СТАТЕВИМ ПАРТНЕРОМ ВІД 
ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ 
ЖЕРТВ УБИВСТВ, ЗА
СТАТТЮ, 2012-2016 РР. 

(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р.)  

ЧОЛОВІКИ 

ЖІНКИ

ЧАСТОТА ФАТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ЗА ТИПОМ ІНЦИДЕНТУ, 2014-2018 РР. 

(ДЖЕРЕЛО: SEESAC, 2019 Р.)  

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

ПУБЛІЧНА СУПЕРЕЧКА

СУПЕРЕЧКА З ПОЛІЦІЄЮ,
ВІЙСЬКОВИМИ ТА СЛУЖБАМИ БЕЗПЕКИ

ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ПОЛЮВАННЯ,
СТРІЛЬБА В ПОВІТРЯ/ОСІЧКА

37.4%

15.3%

11.1%

9.6%

8.8%
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ненту при розробці політики у сфері контролю за 
стрілецькою зброєю, як-от:

yy Недостатній рівень знань та низька обізна-
ність представників директивних і політичних 
органів щодо ґендерних аспектів застосування 
стрілецької зброї.

yy Недостатня представленість жінок, жіно-
чих НУО та фахівців з ґендерної проблематики/
експертів у сфері розробки політики, що пере-
шкоджає розробці більш ґендерно орієнтова-
них заходів з контролю за стрілецькою зброєю.

yy Відсутність даних із розбивкою за статтю та 
відсутність ґендерного аналізу робить неви-
димим яскраво виражений ґендерний харак-
тер застосування стрілецької зброї, що призво-
дить до приділення йому недостатньої уваги.

3.3 РОЗГЛЯД ҐЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ

Спираючись на результати досліджень, підхід 
Координаційного інформаційного центру Пів-
денно-Східної та Східної Європи з контролю за 
стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) до посилення ґендерної орієнтованості 
заходів з контролю за СЗЛО ґрунтується на чоти-
рьох взаємопов’язаних компонентах:

 1.  Розбудова спроможності установ, відповідаль-
них за контроль за СЗЛО для застосування ґен-
дерного підходу у їхню діяльність;

2.  Поглиблення знань про ґендерні аспекти контр-
олю за СЗЛО за допомогою досліджень та покра-
щення доступу до даних із розбивкою за статтю;

3.  Розширення участі жінок у розробці політики у 
сфері контролю за СЗЛО;

4.  Підвищення обізнаності про зв’язки між ґенде-
ром та застосуванням стрілецької зброї.

1. РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ УСТАНОВ, 
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СЗЛО 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У 
ЇХНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Координаційний інформаційний центр Півден-
но-Східної та Східної Європи з контролю за стрі- 
лецькою зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) 
впроваджує Програму „Тренер з ґендерних пи-
тань” з метою зміцнення спроможності керівни- 
ків комісій з питань СЗЛО щодо інтеграції ґен-
дерного компоненту у розробку політики у сфері 
контролю за СЗЛО. Програма „Тренер з ґендер-
них питань” — це інноваційний підхід до покра-
щення ґендерної орієнтованості установ шляхом 

було анульовано через підстави, пов’язані із до-
машнім насильством, тоді як про неправомірне 
застосування вогнепальної зброї повідомляло-
ся лише в 0,3% зареєстрованих кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із домашнім на-
сильством. За даними Платформи моніторингу 
збройного насильства Координаційного інфор-
маційного центру Південно-Східної та Східної 
Європи з контролю за стрілецькою зброєю та 
легкими озброєннями (SEESAC), 23 жінки було 
вбито родичем у 2020 році – на чотири більше, 
ніж у 2019 році, що вказує на те, як певні умови 
під час пандемії сприяли підвищенню ризику і, 
зрештою, смертельному результату для жінок. 
Неправомірне застосування вогнепальної зброї 
не обмежується лише загибеллю людей, оскіль-
ки вона часто використовується як інструмент 
психологічного насильства, емоційної шкоди, 
залякування, зґвалтування, сексуального на-
сильства, примусу та інших форм насильства. 
Проте даних про ці форми насильства, як і рані-
ше, недостатньо.

Крім того, дослідження забезпечило розуміння 
факторів, які перешкоджають ефективній ін-
теграції ґендерного компоненту у контроль за 
стрілецькою зброєю. У рамках дослідження було 
зафіксовано дуже слабкі реакції на ґендерну при-
роду застосування вогнепальної зброї. Ґендерно 
обумовлені проблеми здебільшого не вирішували-
ся і не визнавалися важливим політичним питан-
ням, яке потребує належного вирішення. У страте-
гіях контролю за стрілецькою зброєю, як правило, 
не враховувався різний вплив на жінок і не з’ясо-
вувалося як домінантні ґендерні норми та розу-
міння маскулінності можуть стимулювати попит 
і формувати ризиковану поведінку. Недостатнє 
визнання ґендерних відмінностей володіння, за-
стосування та неправомірного застосування стрі-
лецької зброї контрастувало з яскраво вираженим 
ґендерним впливом стрілецької зброї. Відповідні 
законодавчі та політичні рамки були засновані на 
припущенні, що проблеми безпеки є загальними 
для всіх громадян, і можуть бути вирішені одна-
ково, незалежно від статі, віку тощо. Це негативно 
позначилося на ефективності зусиль з контролю 
за стрілецькою зброєю, що проявляється у збе-
реженні тенденцій неправомірного застосування 
вогнепальної зброї, наприклад, застосуванні вог-
непальної зброї для феміциду статевого партнера 
або піддавання молодих чоловіків збройному на-
сильству, як у ролі кривдників, так і в ролі жертв.

Дослідження також виявило декілька факторів, 
які призвели до витіснення ґендерного компо-
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володіння вогнепальною зброєю, насильства 
та безпеки суспільства. Усі дані, отримані у 
рамках цієї діяльності, були дезагреговані за 
статтю та віком і використані для розробки ін-
ших інформаційних матеріалів.

yy Матеріали „Ґендер і стрілецька зброя: опера-
тивні факти” забезпечують докладний аналіз 
даних із розбивкою за статтю, які стосують-
ся володіння, доступу, попиту на вогнепальну 
зброю та її впливу на жінок і чоловіків. Завдяки 
покращеному доступу до даних із розбивкою 
за статтю, матеріали спрямовані на підвищен-
ня рівня знань та обізнаності як професіоналів, 
так і широкої аудиторії щодо яскраво вираже-
них ґендерних аспектів у сфері стрілецької 
зброї. По кожній країні ПСЄ було розроблено 
окрему публікацію, яка містить ґендерний про-
філь сфери стрілецької зброї в регіоні.

yy Ґендерний аналіз законодавчих та політич-
них рамок, які стосуються контролю за стрі-
лецькою зброєю. У тісній співпраці з комісіями 
з питань СЗЛО, Координаційний інформацій-
ний центр Південно-Східної та Східної Європи 
з контролю за стрілецькою зброєю та легкими 
озброєннями (SEESAC) ПРООН наразі прово-
дить комплексний аналіз для оцінки ґендер-
ної орієнтованості законодавства і політики, 
визначення прогалин у реагуванні на законо-
давчому рівні та надання рекомендацій для ор-
ганів влади щодо покращення ґендерної орієн-
тованості.

yy Платформа моніторингу збройного насиль-
ства відстежує інциденти, пов’язані із застосу-
ванням вогнепальної зброї, які сталися в регіоні 
за період з 2014 року. Дані збираються щодня 
з репортажів місцевих ЗМІ, онлайн-пошукових 
систем та звітів державних установ про відпо-
відні інциденти, пов’язані з переозброєнням, за 
наявності. Усі отримані дані дезагреговані за 
статтю і віком. Крім того, Платформа фіксує да-
ні про застосування вогнепальної зброї в кон-
тексті домашнього насильства.

Інші ресурси, присвячені ґендерній проблематиці 
та СЗЛО доступні у спеціальному розділі вебсай-
ту SEESAC.

3. РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У РОЗРОБЦІ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА СЗЛО

Координаційний інформаційний центр Півден-
но-Східної та Східної Європи з контролю за 
стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) активно прагне забезпечити збалан-
совану участь жінок в усіх заходах, зосереджу-

розвитку компетенцій та сприяння прихильності 
вищого керівництва. Вона дає можливість керів-
никам комісій з питань СЗЛО стимулювати зміни 
у своїх установах і стати лідерами інтеграції ґен-
дерного компоненту у власну діяльність. Програ-
ма базується на індивідуальній роботі керівників 
комісій з питань СЗЛО з тренерами, включаючи 
довгострокову консультативну підтримку. Коор-
динаційний інформаційний центр Південно-Схід-
ної та Східної Європи з контролю за стрілецькою 
зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) також 
проводить навчальні курси з питань ґендеру та 
застосування СЗЛО та інтеграції ґендерного ком- 
поненту у контроль за СЗЛО для представників 
комісій з питань СЗЛО та інших установ і органі-
зацій, які беруть участь у здійсненні контролю за 
СЗЛО. Таким чином SEESAC сприяє створенню 
сприятливого середовища для ґендерно орієнто-
ваної   ініціативи.

Крім того, Координаційний інформаційний центр 
Південно-Східної та Східної Європи з контролю 
за стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) розробив практичний інструментарій, 
спрямований на сприяння інтеграції ґендерного 
компоненту у формування та реалізацію політики 
у сфері контролю за СЗЛО. Він має форму просто-
го, зручного посібника для директивних органів і 
представлений у Розділі 4.

2. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ҐЕНДЕРНІ 
АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА СЗЛО ЗА 
ДОПОМОГОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОКРАЩЕННЯ 
ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ІЗ РОЗБИВКОЮ ЗА 
СТАТТЮ

Усі дослідження та збори даних, здійснювані 
Координаційним інформаційним центром Пів-
денно-Східної та Східної Європи з контролю за 
стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) в регіоні, спираються на ґендерно орі-
єнтовану методологію, яка сприяє підвищен-
ню доступності даних з розбивкою за статтю та 
більш широкому висвітленню ґендерного виміру 
контролю за СЗЛО. Прикладом таких ресурсів є:

yy Опитування щодо СЗЛО. Мета опитувань була 
потрійною: визначення тенденцій розповсю-
дження СЗЛО, зокрема стосовно типу, кілько-
сті, володіння, реалізації, законної/незаконної 
торгівлі, виробництва та переміщення СЗЛО, 
визначення тенденцій стосовно впливу СЗЛО 
на громадян у Південно-Східній Європі, зокре-
ма щодо інцидентів, пов’язаних із вогнепаль-
ною зброєю, та їх характеристик, та оцінка 
сприйняття громадськістю застосування та 



ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 17

ґендерного компоненту у контроль за стрілець-
кою зброєю. Триваючий перехід від рішень, в яких 
не враховувались ґендерні аспекти до все більш 
ґендерно орієнтованих рішень найбільш помітний 
у нещодавно прийнятих стратегіях та планах дій 
щодо реалізації Дорожньої карти у сфері контр-
олю з СЗЛО в країнах регіону Західних Балкан. 
Ці стратегії нового покоління передбачають ам-
бітні заходи, спрямовані на:

yy вивчення зв’язків між вогнепальною зброєю та 
домашнім насильством;

yy реагування на ґендерні аспекти попиту на вог-
непальну зброю, її застосування та неправо-
мірного застосування, включаючи зв’язки між 
маскулінністю та вогнепальною зброєю;

yy розширення участі та представництва жінок у 
сфері контролю над озброєннями та

yy покращення практики збору ґендерно орієнто-
ваних даних;

yy інтеграцію ґендерного компоненту у контроль 
за стрілецькою зброєю.

Для сприяння виконанню таких зобов’язань Коор-
динаційний інформаційний центр Південно-Схід-
ної та Східної Європи з контролю за стрілецькою 
зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) надає 
комплексну технічну допомогу установам, відпо-
відальним за контроль за стрілецькою зброєю.

ючись на ініціативах із розбудови спроможності 
та отриманні ними додаткового досвіду у сфері, 
де традиційно домінують чоловіки. SEESAC також 
підтримує налагодження співпраці між комісіями 
з питань СЗЛО та жіночими організаціями.

4. ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО ЗВ’ЯЗКИ МІЖ 
ҐЕНДЕРОМ ТА ЗАСТОСУВАННЯМ СТРІЛЕЦЬКОЇ 
ЗБРОЇ

Як за допомогою цільових кампаній, так і за до-
помогою ґендерно орієнтованої присутності в 
мережі Інтернет на соціальних платформах Коор-
динаційний інформаційний центр Південно-Схід-
ної та Східної Європи з контролю за стрілецькою 
зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) сприяє 
підвищенню обізнаності про зв’язки між ґендером 
і застосуванням стрілецької зброї, а також нега-
тивні наслідки її неправомірного застосування як 
для жінок, так і для чоловіків.

3.4 ЗМІНА ПАРАДИГМИ – У НАПРЯМКУ 
ДО ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗА СТРІЛЕЦЬКОЮ 
ЗБРОЄЮ

Здійснення цих заходів, включаючи надання кон-
сультативної підтримки у разі потреби, сприяло 
значному підвищенню рівня компетентності та 
прихильності відповідних установ до інтеграції 

4  ПРАКТИЧНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ҐЕНДЕРНОГО 
ПІДХОДУ У 
ЗАКОНОДАВЧІ І 
ПОЛІТИЧНІ РАМКИ У 
СФЕРІ СЗЛО

Координаційний інформаційний центр Півден-
но-Східної та Східної Європи з контролю за 
стрілецькою зброєю та легкими озброєннями 
(SEESAC) розробив практичний інструмент, який 

має на меті сприяти інтеграції ґендерного ком-
поненту у законодавчі і політичні рамки у сфері 
СЗЛО та допомогти у подоланні визначених про-
блем.

Мета цього інструменту полягає у наданні допо-
моги директивним органам для кращого визна-
чення та врахування ґендерних аспектів попиту, 
застосування та неправомірного застосування 
вогнепальної зброї, і відтак сприяння зменшенню 
негативного впливу стрілецької зброї на жінок, 
чоловіків, дівчат і хлопців. Таким чином, буде під-
вищено ефективність заходів з контролю за стрі-
лецькою зброєю, що призведе до відчутного по-
кращення безпеки всіх громадян, жінок, чоловіків, 
дівчат і хлопців.

У запропонованому інструменті використовуєть-
ся широкий комплекс методологій і підходів і він 
спирається на деякі апробовані практики інтегра-
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ції ґендерного компоненту у державну політику 
(JämStöd, 2007). Він також ґрунтується на широ-
кому наборі інструментів, як-от контрольні спис-
ки, рекомендації щодо збору даних та методології 
ґендерного аналізу, зокрема метод 4R (Там само, 
стор. 47, ПРООН, 2008 р.). Не менш важливим є те, 
що він спирається на досвід роботи з установами 
із сектору безпеки та розуміння проблем, з якими 
вони стикаються під час розробки політики на ос-
нові фактичних даних.

До інтеграції ґендерного компоненту, для забез-
печення її сталості, необхідно підходити страте-

ЕТАП 1:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНОЇ УЧАСТІ 
ЖІНОК У РОЗРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

гічно та з точки зору довгострокової перспективи. 
Вона має бути важливою складовою регулярного 
планування та розробки політики, спрямовувати 
повсякденну реалізацію, ефективно відстежува-
тися, а її наслідки та переваги для жінок, чоловіків, 
дівчат і хлопців повинні оцінюватися. Результати 
оцінки в подальшому використовуватимуться для 
нового політичного процесу, прокладаючи шлях 
до формування кращої та ефективнішої політики.

Вжиття зазначених нижче конкретних заходів 
сприятиме перетворенню зобов’язань щодо за-
безпечення ґендерної рівності у практичні заходи:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБАЛАНСОВАНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА
РІВНОЇ  УЧАСТІ ЖІНОК І 
ЧОЛОВІКІВ У РОЗРОБЦІ 
ПОЛІТИКИ

ДОСЯГНЕННЯ 
КОНСЕНСУСУ СЕРЕД 
ДИРЕКТИВНИХ ОРГАНІВ 
СТОСОВНО ВАЖЛИВОСТІ 
ҐЕНДЕРУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
ЗА СЗЛО

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО 
УЯВЛЕННЯ ПРО ВПЛИВ 
СЗЛО НА ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 
- ЗБІР ДАНИХ ІЗ 
РОЗБИВКОЮ ЗА СТАТТЮ

ВИЗНАЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ 
ТЕНДЕНЦІЙ І ҐЕНДЕРНО 
ОБУМОВЛЕНИХ 
ПРОБЛЕМ – ҐЕНДЕРНИЙ 
АНАЛІЗ

РЕАГУВАННЯ НА 
ВИЯВЛЕНІ ҐЕНДЕРНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ

ВІДСТЕЖЕННЯ 
ПРОГРЕСУ – 
МОНІТОРИНГ І 
ОЦІНКА

ЕТАП

Повноцінна і рівноправна участь жінок і чоловіків 
є основною передумовою для розробки та реалі-
зації політики у сфері контролю за СЗЛО, що за-
слуговує на довіру. Однак жінки традиційно були 
недостатньо представлені у сфері контролю за 
стрілецькою зброєю. Незбалансована участь жі-
нок перешкоджає формулюванню різних точок 
зору та розробці більш ґендерно орієнтованих 
заходів контролю за СЗЛО. Водночас, залучення 
жінок, жіночих організацій, установ, які займа-
ються питаннями ґендерної рівності та експертів 
з ґендерних питань сприятиме інтеграції ґендер-
ного компоненту. Це привнесе різні точки зору та 

розширить коло тем, які враховуються в політиці, 
а також гарантуватиме, що політика спирати-
меться на досвід. Крім того, численні міжнарод-
ні конвенції та резолюції закликають до забез-
печення збалансованої участі жінок у секторі 
безпеки загалом, і зокрема у сфері контролю за 
озброєннями. Активна участь жінок у процесах 
прийняття рішень щодо контролю за озброєння-
ми та роззброєнням на всіх рівнях, і щодо усіх ас-
пектів розв’язання конфліктів та розбудови миру 
прямо згадується в Резолюції РБ ООН 2122 (2013 
р.) та Резолюції РБ ООН 2242 (2015 р.).
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ЕТАП 2:
 ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ СЕРЕД ДИРЕКТИВНИХ ОРГАНІВ СТОСОВНО 
ВАЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА СЗЛО

Це відправна точка діяльності із забезпечення 
ґендерної рівності. Для забезпечення ефективно- 
го і сталого застосування ґендерного підходу у 
сфері контролю за СЗЛО необхідно створити пев-
ні передумови.

1. СПІЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ҐЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ 
ЗАСТОСУВАННЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ – 
НАВЧАННЯ З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

Спільне розуміння ролі, яку відіграє ґендер у фор-
муванні різних аспектів застосування стрілецької 

зброї та конкретних ризиків для жінок і чолові-
ків, є основною передумовою для ефективної та 
сталої інтеграції ґендерного компоненту у кон-
троль за СЗЛО. Відтак необхідно забезпечити, 
щоб усі залучені зацікавлені сторони ділилися 
цими знаннями та пройшли підготовку з питань 
ґендерної рівності, застосування ґендерного під-
ходу, ґендерного аналізу, ґендерно зумовленого 
насильства та зв’язків між ґендером і застосуван-
ням стрілецької зброї, включаючи взаємодію між 
чоловічими нормами та попитом та неправомір-
ним застосуванням вогнепальної зброї.

ПРИКЛАД 1: ПРОГРАМА „ТРЕНЕР З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ” 

Програма „Тренер з ґендерних питань” – це інноваційний підхід до покращення ґендерної орієнтованості ор-
ганів безпеки шляхом підвищення кваліфікації та сприяння прихильності вищого керівництва зазначених 
органів. Програма була вперше реалізована у Швеції у 2007 році в контексті впровадження Резолюції РБ ООН 
1325, як інноваційний підхід до підвищення ґендерної орієнтованості установ шляхом розвитку компетенцій 
вищого керівництва та сприяння їх прихильності2.

2 Детальний огляд Програми „Тренер з ґендерних питань” та її реалізації у Швеції наведено у: Dr. Louise Olsson and Capt. Anna Björsson,  
Gender Training for Leaders: The Swedish Gender Coach Program. Georgetown Institute for Women, Peace and Security Washington, 2017

�

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Визначити фактори, які перешкоджають активному представництву жінок у розроб-
ці/реалізації політики у сфері контролю за СЗЛО;

�  Запропонувати та реалізувати конкретні заходи для усунення цих факторів у рамках 
довгострокового стратегічного підходу;

�  Розробити заходи та запровадити процедури для забезпечення збалансованого 
представництва жінок в органах, відповідальних за контроль за СЗЛО;

�  Забезпечити можливість для жінок і чоловіків поділитися своїм досвідом в атмосфері 
поваги;

�  Залучати та консультуватися з представниками жіночих організацій, агенцій з пи-
тань ґендерної рівності та експертами з ґендерних питань щодо розробки та реалі-
зації політики у сфері контролю за СЗЛО.
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2. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ 
РІВНОСТІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТРІЛЕЦЬКОЮ 
ЗБРОЄЮ

Інтеграція ґендерного компоненту в контроль за 
СЗЛО — це не просто підрахунок жінок і чолові-
ків, дівчат і хлопців, це використання ґендерної 
статистики для виявлення та реагування на ри-
зики, обумовлені ґендерними факторами, з якими 
стикаються жінки і чоловіки у сфері стрілецької 
зброї. Застосування ґендерного підходу в рамках 
усіх циклів контролю за СЗЛО покращує розуміння 
складності проблеми і, отже, дає змогу створити 
більш відповідну й ефективну політику, яка краще 
реагує на наявні виклики.

3. ОФІЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У контексті контролю за стрілецькою зброєю ма-
ють бути офіційні зобов’язання щодо покращення 
забезпечення ґендерної рівності. Цього можна 
досягти шляхом включення чіткої заяви про те, 
як буде інтегровано ґендерний компонент, до 
директивного документу, наприклад, стратегії 
контролю за стрілецькою зброєю, і які ресурси 
будуть на це виділені.

Програма „Тренер з ґендерних питань” має на меті підвищення компетенції та покращення спроможності вищого ке-
рівництва органів безпеки щодо застосування ґендерного підходу у їхній роботі. Таким чином, учасники зможуть 
стимулювати зміни у своїх установах і стати лідерами інтеграції ґендерного компоненту у власну діяльність.

У 2015 році Координаційний інформаційний центр Південно-Східної та Східної Європи з контролю за стрілець-
кою зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) ПРООН пілотував Програму „Тренер з ґендерних питань” у рам-
ках Проекту „Посилення регіонального співробітництва із застосування ґендерного підходу у рамках реформи 
сектору безпеки в регіоні Західних Балкан” у співпраці з Міністерством оборони Чорногорії. У Програмі взяв участь 
офіцер Збройних сил Чорногорії (ЗСЧ) - начальник сектору людських ресурсів Головного управління персоналу Гене-
рального штабу.

Спираючись на цей досвід, у 2017 році Програма „Тренер з ґендерних питань” була ініційована для посилення спро- 
можності керівників комісій з питань стрілецької зброї та легких озброєнь (СЗЛО) у Чорногорії, Боснії і Герцеговині 
та Албанії з метою інтегрування ґендерного компоненту у розробку політики у сфері контролю за СЗЛО. У 2019 
році Програма була додатково розширена для надання підтримки Генеральному інспектору Міноборони Боснії і Гер-
цеговини та Керівнику відділу кадрів Міноборони Чорногорії.

Програма „Тренер з ґендерних питань” базується на індивідуальній роботі представників відповідних установ з 
тренерами і включає в себе регулярні, індивідуальні, неформальні зустрічі та консультації. Під час таких нефор-
мальних навчальних занять обговорюється широкий спектр тем, як-от основні ґендерні концепції, стереотипи, упе-
редження та ґендерна дискримінація, насильство щодо жінок, роль чоловіків у просуванні ґендерної рівності тощо. 
Індивідуальні програми навчання розроблені для задоволення потреб кожного окремого учасника. За підтримки тре-
нера учасники розробляють індивідуальні плани дій (проекти), спрямовані на просування ґендерної рівності у їхній 
роботі шляхом виконання конкретної діяльності.

Програма „Тренер з ґендерних питань” іноді також включає підготовку з ґендерних питань для персоналу, який що-
денно співпрацює з тренером, для сприяння створенню інституційного середовища для просування ґендерної рів-
ності.

Реалізація Програми „Тренер з ґендерних питань” в Південно-Східній Європі продемонструвала її трансформаційний 
потенціал. Учасники ініціювали широкий спектр заходів, пов’язаних із ґендерною проблематикою, як-от розробка 
плану діяльності з підвищення обізнаності з ґендерних питань у збройних силах, сприяли інтеграції ґендерно орі-
єнтованих заходів у стратегії контролю за СЗЛО або ініціювали співпрацю з жіночими організаціями та агенціями з 
питань ґендерної рівності.

Щоб забезпечити таку спроможність Програма „Тренер з ґендерних питань” повинна бути чітко пов’язана із ширшими 
ініціативами щодо забезпечення ґендерної рівності, тоді як підтримка повинна надаватися учасникам у довгостроко-
вій перспективі та включати численні заходи із розбудови спроможності.
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ПРИКЛАД 2: ВКЛЮЧЕННЯ 
ОФІЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕН-
ДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СТРА-
ТЕГІЮ КОНТРОЛЮ ЗА СЗЛО 
БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ

У Стратегії контролю за стрілецькою збро-
єю і легкими озброєннями Боснії і Герце-
говини на період 2021-2024 років3 чітко 
визнається особлива важливість інтеграції 
ґендерного компоненту у контроль за озбро-
єннями для врахування ґендерних тенденцій 
володіння, застосування та неправомірного 
застосування вогнепальної зброї. У Страте-
гії наголошується, що ґендерний компонент 
відіграє важливу роль у розумінні розповсю-
дження вогнепальної зброї та попиту на неї, 
а також у поясненні конкретних ризиків, з 
якими стикаються жінки і чоловіки у зв’язку 
з неправомірним застосуванням вогнепаль-
ної зброї. У Стратегії також підкреслюється 
поширене неправомірне застосування вогне-
пальної зброї в контексті домашнього насиль-
ства та насильства з боку статевого партнера 
і зазначається, що існуючі заходи та практики 
у сфері контролю за вогнепальною зброєю 
недостатньо враховують ризики неправомір-
ного застосування вогнепальної зброї в цьому 
контексті. Крім того, підкреслюється, що не-
правомірне застосування вогнепальної зброї 
має яскравий ґендерний вимір і чоловіки 
становлять переважну більшість винуватців 
інцидентів, пов’язаних із застосуванням вог-
непальної зброї.

Стратегія містить зобов’язання, які перед-
бачають, що відповідні установи повинні ін-
тегрувати ґендерний компонент у заходи з 
контролю за СЗЛО, при цьому особливе зна-
чення повинно приділятися запобіганню за-
стосування вогнепальної зброї в контексті 
домашнього насильства, запобіганню непра-
вомірного застосування вогнепальної зброї, 
розбудові спроможності установ щодо роз-
робки та впровадження ґендерно орієнтова-
них заходів, а також розширенню участі жінок 
у контролі за СЗЛО.

3  Стратегія була прийнята 24 лютого 2021 р.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Організувати навчання з пи-
тань ґендерної рівності, ґен-
дерних аспектів застосування 
стрілецької зброї, ґендерного 
аналізу, застосування ґендер-
ного підходу, насильства щодо 
жінок та ґендерно зумовле-
ного насильства, зв’язків між 
маскулінністю та стрілецькою 
зброєю;

�  Забезпечити збалансовану 
участь жінок і чоловіків у нав-
чанні;

�  Ознайомити зацікавлені сто-
рони із законами та політи-
кою, а також міжнародними 
стандартами і зобов’язаннями 
щодо забезпечення ґендерної 
рівності; 

�  Запропонувати процедури для 
забезпечення повноцінної та 
рівноправної участі жінок в 
роботі органів, відповідальних 
за контроль за стрілецькою 
зброєю (як-от комісій з питань 
СЗЛО). Визначити це у відпо-
відних регламентах роботи;

�  Обмінятися досвідом з коле-
гами з інших установ, які вже 
розпочали роботу у цій сфері; 

�  Залучити представників меха-
нізмів забезпечення ґендерної 
рівності, жіночих організацій 
та фахівців з ґендерної пробле-
матики до розробки політики 
та обговорень стосовно контр-
олю за стрілецькою зброєю;

�  Визначити потреби для по-
дальшого просування ґендер-
ної рівності – яка підтримка 
потрібна для ефективного ін-
тегрування ґендерного компо-
ненту в контроль за стрілець-
кою зброєю?
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ЕТАП 3:
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО СТАНОВИЩЕ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В 
КОНТЕКСТІ СЗЛО – ЗБІР ДАНИХ ІЗ РОЗБИВКОЮ ЗА СТАТТЮ

Ґендерна статистика є необхідною умовою для 
правильного розуміння зв’язків між ґендером і за-
стосуванням стрілецької зброї, а також основою 
для розробки ґендерно орієнтованої політики 
на основі фактичних даних. За відсутності таких 
даних ґендерно обумовлені проблеми не будуть 
враховані, що заважатиме адекватному розумін-
ню проблеми. Без інформації про конкретні ри-
зики, з якими стикаються жінки і чоловіки в кон-
тексті стрілецької зброї, їхні специфічні потреби 
щодо контролю за стрілецькою зброєю можуть 
виявитися неврахованими. Відсутність даних пе-
решкоджає розробці ґендерно орієнтованої полі-
тики і негативно впливає на фактичний характер 
політичного реагування. Регулярний збір даних 
має важливе значення, оскільки тенденції стають 
помітними лише у довгостроковій перспективі.

ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНО ЗБИРАТИ?

Основні ґендерно обумовлені проблеми, пред-
ставлені в Розділі 2. Основні питання політики, 
можуть слугувати відправною точкою для визна-
чення того, які дані необхідно збирати.

Відправною точкою для збору даних повинно бу-
ти визначення того, які дані вже дезагреговані 
за статтю, а які дані, які регулярно збираються, 
можуть бути дезагреговані. Наприклад, усі дані 
про жертв та винуватців інцидентів, пов’язаних 
із вогнепальною зброєю, власників вогнепальної 
зброї, осіб, які мають дозвіл на придбання/носін-
ня вогнепальної зброї та інші відповідні дані ма-
ють послідовно розбиватися за статтю.

ПРИКЛАД 1. ПЕРЕЛІК ДАНИХ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ:

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.

Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки

1. Володіння вогнепальною зброєю

Власники вогнепальної зброї 

Кількість виданих дозволів на 
придбання вогнепальної зброї

2. Кривдники

Вбивства, скоєні із застосуванням 
вогнепальної зброї 

Особи, які вчинили інші кримінальні 
правопорушення та проступки, 
пов’язані із застосуванням 
вогнепальної зброї (крім убивств із 
застосуванням вогнепальної зброї)

3. Жертви

Жертви умисних убивств 

Жертви умисних убивств, скоєних із 
застосуванням вогнепальної зброї 

Загальна кількість осіб, убитих родичем

Кількість осіб, убитих родичем із 
застосуванням вогнепальної зброї 

Загальна кількість осіб, убитих 
статевим партнером (із загальної 
кількості осіб, убитих родичами)

Кількість осіб, убитих статевим 
партнером із застосуванням 
вогнепальної зброї (з числа осіб, 
убитих родичем із застосуванням 
вогнепальної зброї) 

Загальна кількість співробітників 
державних органів, які вбили свого 
статевого партнера 
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Щоб повністю зрозуміти ґендерні аспекти засто-
сування стрілецької зброї, необхідно також розу-
міти, як ґендер пов’язаний з іншими характерис-
тиками, як-от вік, раса, етнічна приналежність, 

інвалідність, місце проживання (міська/сільська 
місцевість).

У таблиці нижче наведено приклад даних, деза-
грегованих за статтю і віком.

ПРИКЛАД 2. ДАНІ ПРО СТАТЬ І ВІК

Винуватці інцидентів, пов’язаних із 
застосуванням вогнепальної зброї за 
статтю і віком

Жінки Чоловіки
Жертви інцидентів, пов’язаних із 
застосуванням вогнепальної зброї за 
статтю і віком 

Жінки Чоловіки

15-29 15-29

30-44 30-44

45-60 45-60

60+ 60+

цію про інституційне реагування на домашнє на-
сильство, як-от кількість заяв, відхилених через 
підстави, пов’язані з домашнім насильством, як 
показано в Прикладі 3.

У деяких випадках використовуватимуться дані, 
які не стосуються безпосередньо жінок і чоловіків, 
але пов’язані з ґендерно обумовленими пробле-
мами, як-от насильство щодо жінок, насильство з 
боку статевого партнера та домашнє насильство. 
Наприклад, такі дані можуть включати інформа-

ПРИКЛАД 3. КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ, 
ВІДХИЛЕНИХ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ  
НАСИЛЬСТВОМ

2017 
р.

2018 
р.

2019 
р.

2020 
р.

2021 
р.

Кількість 
відхилених  
заяв на 
придбання 
вогнепальної 
зброї 

Кількість заяв, 
відхилених 
через 
підстави, 
пов’язані з 
домашнім 
насильством 

Під час збору даних важливо відображати не ли-
ше наявні дані, а й дані, яких не вистачає, визна-
чати причини відсутності даних та шляхи покра-
щення їх доступності.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Визначити, які дані необхідно збира-
ти;

�  Визначити джерела інформації та 
збирати дезагреговані за статтю дані 
про жертв і винуватців інцидентів, 
пов’язаних із застосуванням вогне-
пальної зброї, власників вогнепальної 
зброї тощо; 

�  За потреби використовувати також 
інші джерела даних із розбивкою за 
статтю (бази даних та доповіді дер-
жавних органів, міжнародних орга-
нізацій, організацій громадянського 
суспільства тощо);

�  Визначити прогалини в наявності 
даних, обговорити існуючі проблеми і 
спланувати їх вирішення;

�  Організувати навчання з ґендерних 
питань для осіб, відповідальних за 
збір даних. 
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ПРИКЛАД 2: МАТЕРІАЛИ „ҐЕНДЕР І СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ:  
ОПЕРАТИВНІ ФАКТИ”

Матеріали „Ґендер і стрілецька зброя: оператив-
ні факти”, опубліковані Координаційним інфор-
маційним центром Південно-Східної та Східної 
Європи з контролю за стрілецькою зброєю та 
легкими озброєннями (SEESAC), забезпечують 
докладний аналіз даних із розбивкою за статтю, 
які стосуються володіння, доступу, попиту на вог-

непальну зброю та її впливу на жінок і чоловіків, 
включаючи неправомірне застосування вогне-
пальної зброї в контексті домашнього насильства 
та самогубств. Завдяки покращеному доступу до 
даних із розбивкою за статтю, матеріали спря-
мовані на підвищення рівня знань та обізнаності 
як професіоналів, так і широкої аудиторії щодо 
яскраво виражених ґендерних аспектів у сфері 
стрілецької зброї. Крім того, вони забезпечують 
директивним органам простий у використан-
ні інструмент для розробки політики на основі 
фактичних даних та запровадження ґендерно-
го підходу в законодавство та політику у сфе-
рі контролю за стрілецькою зброєю та легкими 
озброєннями. Крім матеріалів для кожної країни 
регіону Західних Балкан, також було підготов-
лено дві тематичні публікації – „Неправомірне 
застосування вогнепальної зброї в контексті 
домашнього насильства” та „Чоловіки і вогне-
пальна зброя в Південно-Східній Європі”.

ЕТАП 4:
ВИЗНАЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНИХ  
ПРОБЛЕМ – ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ

Було розроблено широкий набір практичних ме-
тодів, як-от посібники, контрольні списки та ін-
струкції з ґендерного аналізу, який є загально-
доступни4. Передумовою ґрунтовного аналізу 
забезпечення ґендерної рівності є глибоке розу-
міння ґендерної структури суспільства й ґендер-
них відносин між жінками і чоловіками. Необхідно 
дослідити ґендерні відмінності та визначити кон-
кретні ґендерно обумовлені ризики та проблеми. 
Знов-таки, залучення експертів з ґендерних пи-

4 UNDP. 2007. Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit. Bratislava: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Indepen-
dent States; JämStöd. 2007. Gender Mainstreaming Manual. A Book of Practical Methods from the Swedish Gender Mainstreaming Support 
Committee. Stockholm: Swedish Government Official Reports; UNDP.2001. Gender in Development Programme. Learning and Information 
Pack: Gender Analysis. New York: UNDP Learning Resources Centre;

тань, жіночих організацій та механізмів забезпе-
чення ґендерної рівності сприятиме процесу й 
розробці практичних рішень для виявлених про-
блем.

Тому необхідно включити зібрані дані в ситуацій-
ний аналіз, забезпечуючи використання його ре-
зультатів при формуванні висновків.
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Цей етап складається з двох взаємопов’язаних 
етапів. Перший етап, заснований на наявних да-
них, спрямований на виявлення переважаючих 
ґендерних тенденцій і надання відповіді на запи-
тання:

A. ЯКІ ҐЕНДЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ МИ БАЧИМО?

Збір даних із розбивкою за статтю дає змогу ви-
явити домінуючі ґендерні тенденції. Ґендерні тен-
денції повинні мати просте визначення.

Прикладом виявлених ґендерних тенденцій є такі:

ПРИКЛАД 1.

Ґендерна тенденція: У видачі дозволів на вогнепальну зброю рідко відмовляють через підстави, пов’я-
зані з домашнім насильством.

Чому так склалося?

Як регулюється затвердження дозволів на вогнепальну зброю для цивільних осіб на законодавчому рів-
ні? Якими є законодавчо встановлені вимоги для придбання вогнепальної зброї? Чи в законодавстві, 
яке регулює затвердження дозволів на вогнепальну зброю, домашнє насильство вважається підставою 
для відхилення заяв на отримання дозволу на вогнепальну зброю? Чи передбачає відповідне законо-
давство перевірку біографічних даних/благонадійності у рамках процедури затвердження дозволу? Чи 
перевіряються, і якщо так, яким чином перевіряються біографічні дані за наявності досвіду домашнього 
насильства? Чи включає перевірка біографічних даних, зокрема, співбесіду з нинішніми та колишніми 
партнерами та іншими родичами? Чи пройшли компетентні співробітники поліції відповідну підготовку з 
питань ознак домашнього насильства?

Наприклад, дані, зібрані Координаційним інформаційним центром Південно-Східної та Східної Європи з 
контролю за стрілецькою зброєю та легкими озброєннями (SEESAC) у співпраці з комісіями з питань СЗЛО 
у Південно-Східній Європі, вказують на те, що домашнє насильство рідко слугує підставою для обмежен-
ня отримання дозволів на вогнепальну зброю. Наприклад, у Південно-Східній Європі у 2012-2016 рр. лише 
8,5% дозволів були відкликані через підстави, пов’язані з домашнім насильством. Той факт, що домашнє 
насильство становить лише невелику частку підстав для відмови у видачі дозволу на вогнепальну зброю, 
може бути показовим і вимагає подальшого дослідження і, врешті-решт, перегляду чинного законодав-
ства та практик, пов’язаних із затвердженням дозволів, включаючи перевірку біографічних даних.

yy Чоловіки становлять переважну більшість 
винуватців інцидентів, пов’язаних із за-
стосуванням вогнепальної зброї.

yy Чоловіки становлять більшість жертв інци-
дентів, пов’язаних із застосуванням вог-
непальної зброї.

yy Чоловіки становлять абсолютну більшість 
власників вогнепальної зброї.

yy Жінки майже не вчиняють неправомірного 
застосування вогнепальної зброї.

yy Жінки набагато частіше стають жертвами, 
ніж винуватцями інцидентів, пов’язаних із 
застосуванням вогнепальної зброї.

Після цього етапу стає очевидним, що контроль за 
стрілецькою зброєю має яскраво виражений ґен-
дерний характер і що зазначені численні ґендерні 
проблеми необхідно вирішувати належним чином.

B. ЧОМУ У НАС ІСНУЮТЬ ТАКІ ҐЕНДЕРНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ?

Другий етап — аналіз виявлених тенденцій, їх об-
говорення та спроба визначити їх причини. По 
суті, йдеться про запитання, чому так склалося? 
На цьому етапі можуть бути визначені потреби в 
додаткових дослідженнях.

yy Жінки непропорційно більшою мірою страж-
дають від застосування вогнепальної зброї 
в контексті домашнього насильства та на-
сильства з боку статевого партнера.

yy Молоді чоловіки становлять більшість ви-
нуватців і жертв збройного насильства.

yy У видачі дозволів на вогнепальну зброю 
майже ніколи не відмовляють через підста-
ви, пов’язані з домашнім насильством.

yy Жінки меншою мірою, ніж чоловіки, пред-
ставлені в установах, відповідальних за 
контроль за стрілецькою зброєю.
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ПРИКЛАД 2.

Ґендерна тенденція: Молоді чоловіки станов-
лять більшість кривдників і жертв збройного на-
сильства.

Чому так склалося?

На цьому етапі дуже важливо ставити питання. Чи 
є додаткові дані про молодих чоловіків, які вчини-
ли насильство, пов’язане з вогнепальною збро-
єю? До якого виду насильства найчастіше причет-
ні молоді чоловіки (кримінального, організованої 
злочинності, молодіжних злочинних угруповань, 
насильства в школі, домашнього насильства, на-
сильства з боку статевого партнера тощо)? Чи є 
дані про їхній соціально-економічний статус? Чи 
існує ґендерна обумовленість, яка змушує мо-
лодих чоловіків вдаватися до насильства, пов’я-
заного із застосуванням вогнепальної зброї? Чи 
можуть певні конкретні ґендерні ролі або ґендерні 
норми маскулінності стимулювати попит на вог-
непальну зброю та формувати ризиковану пове-
дінку? Чи проводилась профілактична робота з 
молодими чоловіками?

Дослідження показують, що насильство із засто-
суванням стрілецької зброї часто сприймається 
молодими чоловіками як засіб досягнення соці-
ального та економічного статусу, на який вони, на 
їхню думку, заслуговують. Тому стрілецька зброя 
може бути особливо привабливою для молодих 
чоловіків, оскільки вони часто асоціюють зброю з 
гордістю, маскулінністю та підвищеним соціаль-

ним статусом, що може бути „яскравим символом 
влади для маргіналізованих молодих чоловіків” 
(Bevan and Florquin, 2006).

Дослідження, проведене Координаційним інфор-
маційним центром Південно-Східної та Східної 
Європи з контролю за стрілецькою зброєю та лег-
кими озброєннями (SEESAC) ПРООН, показує, що 
чоловіки віком від 16 до 24 років значно частіше, 
ніж чоловіки інших вікових груп, повідомляють, 
що мали досвід застосування вогнепальної зброї 
минулого року. Мізерні дані також вказують на 
те, що в певних контекстах вогнепальна зброя 
може відігравати роль в обрядах ініціації. Дослі-
дження, присвячене культурі застосування вог-
непальної зброї в Південно-Східній Європі, також 
містить окремі дані щодо ролі вогнепальної зброї 
для молодих правопорушників, особливо з точки 
зору влади, які вбачають зброю інструментом для 
„збереження статусу людини, яку треба боятися, 
а не якій кидати виклик” (SEESAC, 2007). У зв’язку 
з цим слід також враховувати роль ЗМІ у підтрим-
ці ризикованої поведінки, а також інші фактори, 
які сприяють відтворенню домінуючих ґендер-
них режимів. З точки зору політичного реагу-
вання на зазначену проблему, нещодавно були 
опубліковані звіти, які дозволяють відстежувати 
нові практики, пов’язані з результатами реаліза-
ції конкретних програм щодо зменшення насиль-
ства, пов’язаного з вогнепальною зброєю серед 
молодих чоловіків (Abt and Winship, 2016).

Залучення фахівців з ґендерних питань матиме 
вирішальне значення для визначення основних 

причин, які слід усунути за допомогою відповід-
них заходів.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  На основі зібраних даних визначити та сформулювати ґендерні тенденції;

�  Ініціювати обговорення цих тенденцій з установами, відповідальними за 
контроль за СЗЛО; 

�  Забезпечити консультації з експертами з ґендерних питань. Їхня участь має 
вирішальне значення для виявлення проблем;

�  Використати наявні аналізи та звіти. 
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ПРИКЛАД 1: У ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ  
РІДКО ВІДМОВЛЯЮТЬ ЧЕРЕЗ ПІДСТАВИ, ПОВ’ЯЗАНІ  
З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ.

Що можна зробити?

yy Провести аналіз випадків домашнього насильства та вбивств, скоєних статевим партне-
ром, виявити тенденції щодо застосування вогнепальної зброї, зафіксувати прогалини в 
інституційному реагуванні;

yy Провести аналіз процедури затвердження дозволів на вогнепальну зброю з точки зору за-
побігання застосуванню вогнепальної зброї в контексті домашнього насильства;

yy На підставі аналізу запропонувати необхідний перегляд процедури затвердження дозво-
лів та покращення перевірки біографічних даних (наприклад, запропонувати стандартні 
операційні процедури для запровадження обов’язкового повідомлення дружини/чоловіка 
(нинішніх і колишніх за останні два роки) про подану заяву на отримання дозволу на вогне-
пальну зброю; врегулювати обов’язковість співбесіди з нинішніми й колишніми партнерами 
заявників на отримання дозволу на вогнепальну зброю);

yy Організувати навчання з питань домашнього насильства для співробітників поліції, які за-
тверджують видачу дозволів;

yy Розробити кампанії з підвищення обізнаності щодо ризиків неправомірного застосування 
вогнепальної зброї в побуті.

ЕТАП 5:
РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ҐЕНДЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПРОПОНУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАХОДІВ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

На цьому етапі необхідно запропонувати рішення 
та розробити політичні заходи реагування на ви-
явлені ґендерні проблеми:

yy необхідно визначити ґендерно орієнтовані цілі 
й завдання;

yy необхідно запропонувати практичні заходи на 
основі ґендерного аналізу;

yy розробити заходи для задоволення потреб як 
жінок, так і чоловіків у сфері безпеки, а також 
подолання ризиків, з якими вони стикаються.

Ключові питання: що ваша установа може зро-
бити для вирішення цих проблем у межах свого 
мандату? Що можна зробити за допомогою стра-
тегій та законодавства у сфері контролю за СЗЛО 
відповідно до висновків з попереднього етапу? 
Як робота вашої установи пов’язана з виявлени-
ми тенденціями? Використовуйте ці питання для 
розробки практичних пропозицій.
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ПРИКЛАД 2. МОЛОДІ ЧОЛОВІКИ  
СТАНОВЛЯТЬ БІЛЬШІСТЬ  
КРИВДНИКІВ І ЖЕРТВ ІНЦИДЕНТІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ.

Що ми можемо зробити?

yy Провести дослідження інцидентів, пов’язаних із за-
стосуванням вогнепальної зброї, за участю молодих 
чоловіків та визначити конкретні фактори ризику;

yy Узагальнити приклади програм, спрямованих на 
зменшення насильства, пов’язаного з вогнепаль-
ною зброєю, серед молодих чоловіків;

yy Розробити та розпочати кампанію, присвячену ри-
зикам неправомірного застосування вогнепальної 
зброї, орієнтовану на молодих чоловіках;

yy Розробити програмну пропозицію щодо подолання 
впливу збройного насильства на молодих чоловіків;

yy Пілотувати програми запобігання для молодих чо-
ловіків.

ЕТАП 6:
ВІДСТЕЖЕННЯ ПРОГРЕСУ – МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА

Моніторинг і оцінка реалізованих заходів з контр-
олю за СЗЛО повинні дозволяти регулярно від-
стежувати, чи такі заходи є ефективними як для 
жінок, так і для чоловіків, і чи були враховані кон-
кретні ризики, з якими стикаються жінки, чолові-
ки, дівчата і хлопці у сфері стрілецької зброї.

Існує кілька важливих аспектів забезпечення 
ґендерно орієнтованих моніторингу й оцінки:

Це дозволяє відстежувати, наскільки викону-
ються зобов’язання щодо забезпечення збалан-
сованої участі жінок і чоловіків. Якщо показники 
демонструють, що така участь не забезпечується, 
можуть бути вжиті додаткові заходи, як-от забез-
печення орієнтованості на більшу кількість жінок 
або вивчення факторів, які перешкоджають участі 
жінок.

1.   Забезпечення того, щоб усі по-
казники, які стосуються окре-
мих осіб,  були дезагреговані за 
статтю.

Наприклад, замість:

Кількість учасників тренінгу з питань 
міжнародних стандартів у сфері стрі- 
лецької зброї,

Показник повинен бути:

Кількість жінок і чоловіків, які беруть 
участь у тренінгу з питань міжна-
родних стандартів у сфері стрілець-
кої зброї.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Ініціювати обговорення ґен-
дерних тенденцій з установа-
ми, відповідальними за кон-
троль за стрілецькою зброєю;

�  Забезпечити консультації 
з експертами з ґендерних 
питань, оскільки їхня участь 
має вирішальне значення для 
виявлення проблем; 

�  Запропонувати конкретні 
заходи для подолання вияв-
лених ґендерних тенденцій; 

�  Забезпечити бюджет для 
реалізації. 
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2.   Забезпечення відстеження реалі-
зації конкретних заходів, пов’яза-
них із ґендерною проблематикою, 
запланованих на попередньому 
етапі.

Наприклад, якщо запланованим захо-
дом є:

Розробка та прийняття стандартних 
операційних процедур перевірки біо- 
графічних даних для подолання ри-
зиків, пов’язаних із домашнім насиль-
ством,

Показник може бути:

Розроблені і впроваджені стандарт-
ні операційні процедури перевір-
ки біографічних даних.

Або

Якщо заходом є кампанія, присвяче-
на ризикам неправомірного застосу-
вання вогнепальної зброї, орієнтова-
на на молодих чоловіків,

Показник може бути:

Проведена кампанія щодо ризиків не- 
правомірного застосування вогне-
пальної зброї, орієнтована на моло-
дих чоловіків.

3.   Розробка ґендерно орієнтованих показни-
ків досягнення кінцевих результатів

З точки зору оцінки важливо визначити, чи було 
досягнуто мети – підвищення безпеки всіх грома-
дян, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців. Визначен-
ня цього є складним завданням і вимагає набору 

показників, які, відповідно, повинні бути дезагре-
говані за статтю. Така розбивка підтвердить, що 
потреби як жінок, так і чоловіків були враховані, 
і забезпечить надання чітких рекомендацій щодо 
подальших дій. Знов-таки, залучення експертів 
з ґендерних питань під час планування оцінки 
сприятиме досягненню цього.

ПРИКЛАД 

Ґендерно орієнтовані показники підвищення 
безпеки як для жінок, так і для чоловіків по-
винні включати:

yy Кількість жінок і чоловіків - жертв інци-
дентів, пов’язаних із застосуванням вогне-
пальної зброї;

yy Кількість жінок і чоловіків - жертв насиль-
ства з боку статевого партнера, вчиненого 
із застосуванням вогнепальної зброї;

yy Кількість випадків застосування вогнепаль-
ної зброї, скоєних молодими чоловіками;

yy Висновки моніторингу і оцінки повинні за-
безпечувати чіткі рекомендації щодо під-
вищення ґендерної орієнтованості заходів 
з контролю за СЗЛО. Вони повинні вказу-
вати на те, що було зроблено належним 
чином, а також на те, що потребує покра-
щення. Нарешті, висновки оцінки повинні 
бути обговорені з іншими зацікавленими 
сторонами для забезпечення матеріалів 
для нового політичного процесу.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Ініціювати обговорення ґен-
дерних тенденцій з установа-
ми, відповідальними за кон-
троль за стрілецькою зброєю;

�  Забезпечити консультації 
з експертами з ґендерних 
питань, оскільки їхня участь 
має вирішальне значення для 
виявлення проблем; 

�  Запропонувати конкретні 
заходи для подолання вияв-
лених ґендерних тенденцій; 

�  Забезпечити бюджет для 
реалізації. 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

�  Залучити зацікавлені сторони, які спеціа-
лізуються на ґендерній проблематиці, до 
планування моніторингу і оцінки;

�  Забезпечити, щоб показники моніторингу 
і оцінки були дезагреговані за статтю та 
відображали наслідки впровадження зако-
нодавства/політики як для жінок, так і для 
чоловіків;

�  Визначити конкретні показники для від-
стеження реалізації діяльності, пов’язаної 
з ґендерною проблематикою;

�  Представити оцінку та обговорити ре-
зультати з відповідними зацікавленими 
сторонами;

�  Обговорити, чи реалізовані заходи були 
ефективними як для жінок, так і для чоло-
віків. Якщо так, визначити практики, які 
слід розширити. Якщо ні, зафіксувати ос-
новні проблеми та запропонувати зміни, 
щоб гарантувати, що заходи з контролю за 
СЗЛО однаково задовольнятимуть потре-
би жінок і чоловіків.
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