ПРОЕКТ РАДИ ЄВРОПИ: «ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБА З НАСИЛЬСТВОМ ЩОДО ЖІНОК ТА ДОМАШНІМ
НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ»
КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ: НАЙКРАЩА СТАТТЯ НА ТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З НАСИЛЬСТВОМ
ЩОДО ЖІНОК ТА ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ
ВСТУП: Проект Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім
насильством в Україні» (фінансується Урядом Швеції) оголошує конкурс для журналістів на найкращу
опубліковану статтю на тему насильства щодо жінок та домашнього насильства.
20-25% усіх жінок у державах-членах Ради Європи щонайменше один раз зазнали фізичного насильства
впродовж свого дорослого життя і більш ніж 10% стали жертвами сексуального насильства із
застосуванням сили. Одна з п'яти жінок в Європі зазнала, зазнає чи може зазнати насильство1. Насильство
щодо жінок сягає корінням глобальної культури дискримінації, що заперечує рівні з чоловіками права
жінок. Насильство щодо жінок – це форма насильства за гендерною ознакою, що спрямоване проти жінок,
тому що вони є жінками, його приклади безкінечні, а потерпілі незліченні.
Домашнє насильство включає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного
насильства, які відбуваються в сім’ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми
подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає або проживав кривдник у тому самому
місці, що й постраждала особа. Домашнє насильство вражає своєю поширеністю і застосовується до жінок,
чоловіків, дітей та осіб похилого віку. Проте переважну більшість потерпілих від домашнього насильства
досі становлять жінки. 12-15% європейських жінок віком від 16 років впродовж свого життя у стосунках
зазнають домашнього насильства.
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу
з цими явищами (Стамбульська конвенція) бореться за викорінення усіх форм насильства щодо жінок та
домашнього насильства у контексті досягнення юридичної і фактичної гендерної рівності. Конвенція
набула чинності 1 серпня 2014 року, та являється найбільш далекосяжним юридично обов'язковим

документ, що зобов’язує запровадити вичерпний комплекс заходів щодо протидії усім формам
насильства щодо жінок та домашнього насильства. Конвенція стала доступною для підпису у

травні 2011 року, і в листопаді 2011 року Україна стала 17-ю країною, яка її підписала проте ще не
ратифікувала. Після десятої ратифікації Стамбульська конвенція набула чинності у серпні 2014 року.
Загальна кількість підписів, після яких не була проведена ратифікація – 19, водночас загальна кількість
ратифікацій – 202.
Стамбульська конвенція вимагає від держав запобігання насильству щодо жінок, захисту потерпілих від
нього і переслідування правопорушників. Конвенція також спрямована на зміну усталених поглядів й
усунення гендерних стереотипів. Дуже часто на громадські погляди й думки неминуче впливає те, як ЗМІ
подають факти. Через підживлення чи загострення уваги на певних гендерних стереотипах ЗМІ сприяють
збереженню ролей, призначених жінкам і чоловікам суспільством, які не спираються на жодні фактичні
гендерні відмінності.
У програмах новин, телевізійних серіалах, газетних статтях і відеоіграх поширено використання
стереотипів у зображенні жінок і чоловіків. Частина реклами прив'язує певні типи поведінки, професії,
сімейні ситуації, способи міркування чи конкретні категорії продукції до того чи іншого гендеру. Крім того,
є скільки завгодно прикладів утисків гідності жінок шляхом недоречного використання зображень
оголеного тіла у зв'язку з певною продукцією. Роль ЗМІ не можна применшувати, тому Конвенція
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наголошує на обов'язках приватного сектору, зокрема ЗМІ, сприяти гендерній рівності, розширенню прав
жінок і, як наслідок, запобіганню насильству щодо жінок та домашньому насильству у ЗМІ (стаття 17).
Проект Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в
Україні» закликає журналістів і фрілансерів місцевих, регіональних та національних ЗМІ взяти участь у
конкурсі для журналістів на кращий матеріал для ЗМІ на тему насильства щодо жінок та домашнього
насильства.
ПРАВИЛА:
I.

ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Етап 1: Для участі у конкурсі потрібно заповнити реєстраційну онлайн-форму на сайті Проекту: link ;
Усі учасники отримають автоматичну-відповідь «дякую за реєстрацію», як підтвердження, що форму
було заповнено коректно.
Етап 2: Матеріал для ЗМІ повинен бути надісланий на електронну адресу: vaw.ukraine@coe.int до 7-го
травня 2016 року, щонайпізніше.
Етап 3: Усі результати конкурсу (імена переможців) будуть опубліковані на сайті Проекту в кінці травня
2016.
Переможці отримають нагороди:
- 1ше місце – 500 євро;
- 2ге місце – 300 євро;
- 3тє місце – 150 євро;
- Решта учасників, чиї роботи будуть обрані до півфіналу, отримають почесні відзнаки (грамоти)
від Ради Європи.
II.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

1. Стаття повинна зображувати проблеми насильства щодо жінок і/або домашнього насильства і
містити повну назву Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).
2. Матеріал для ЗМІ повинен бути написаний із дотриманням основних журналістських вимог і
відображати суспільно-політичну важливість теми;
3. Довжина кожної статті повинна бути щонайменше 750 слів і щонайбільше 4 500 слів, вона має бути
опублікована у друкованому або онлайн-виданні національного / регіонального / місцевого рівня
українською, російською та/або англійською мовою.
4. Матеріал для ЗМІ має бути опублікований у період між 1-им січня і 30-м квітнем 2016 року.
III.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

1. Менеджмент проекту «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім
насильством в Україні» надасть усі матеріали журі для відбору кращої статті, що будуть надіслані
вчасно та відповідно до встановлених дат подачі.
2. До складу журі входять:
 Ірина Луценко, депутат Верховної Ради України;
 Сергій Устименко, заступник Міністра соціальної політики України;
 Сергій Штурхецький, член Комісії з журналістської етики, член Комітету Незалежної
медіа-профспілки України;
 Ана Уррутіа, керівник Проекту Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством
щодо жінок та домашнім насильством в Україні»;
3. Члени журі зустрінуться після завершення конкурсу для відбору кращої статті.

4. Кожен член журі обере таємним голосуванням зі списку усіх надісланих матеріалів, три кращі
статті, та оцінить 3 кращі статті за шкалою від 3 балів до 1.
5. Стаття, яка отримала найбільшу кількість балів виграє конкурс та отримає нагороду за 1-е місце, як
кращий опублікований медіа матеріал на тему насильства щодо жінок та домашнього насильства в
Україні. У разі нічиєї між статтями, завдяки голосуванням простою більшістю - журі обере кращу
статтю.
ПРИЗУПИНЕННЯ НАГОРОДИ: У випадку призупинення проекту чи у разі відсутності фінансування проекту,
Рада Європи залишає за собою право призупинити присудження премії або анулювати приз-винагороду за
переможне місце у конкурсі у будь-який час.
Джерела:
■ Проект Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в
Україні»
■ Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім
насильством (Стамбульська конвенція) – це найбільш повний юридично зобов'язальний договір,
спрямований на основоположні причини насильства щодо жінок, що адвокатує максимальну рівність між
жінками і чоловіками. Конвенція однозначно діє, як у мирний час, так і в умовах збройних конфліктів.
■ Рекомендація Комітету міністрів CM/Rec (2013)1 щодо гендерної рівності та ЗМІ, яка містить конкретні
керівні принципи і пропонує дії, спрямовані на забезпечення гендерної рівності і боротьбу із гендерними
стереотипами. Ця рекомендація адресована державам-членам й організаціям ЗМІ та містить 16 заходів
імплементації у таких шести категоріях: 1. аналіз й оцінка політики і законодавства з гендерної рівності; 2.
прийняття й імплементація національних показників гендерної рівності у ЗМІ; 3. надання інформації і
просування провідного досвіду; 4. канали звітності; 5. дослідження і публікації; а також 6.
медіаграмотність та активне громадянство.
КОНТАКТИ:
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, 04070, під'їзд 7, поверх 6
Київ 04070, Україна
тел.: +38(044)303.99.14 (дод. 126/127)
факс: +38(044)425.60.01
http://www.coe.int/fr/web/stop-violence-against-women-ukraine/home

