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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Демократичний,
всебічний
розвиток жінок і чоловіків як
особистостей – одна зі стратегій
розвитку суспільства.
Світова практика засвідчила, що
там, де вчасно поставлено й
розв’язується гендерне питання і
визначаються гендерні пріоритети, де
держава виявила свою волю до
гендерних перетворень, там швидше
йдуть
позитивні
суспільні
перетворення.
Дотримання
приписів
неупередженого ставлення до особи
незалежно від статі нині вважається
невід’ємною
складовою
демократичних
перетворень
та
сталого
розвитку
будь
якого
суспільства.
В
Україні
54%
населення
становлять жінки, і в робочій силі їх
частка теж перевищує половину.
Але щоб жінка стала соціально
активною,
стала
ініціатором
позитивних перетворень у державі,
мають бути створенні відповідні
умови в побуті й на виробництві.

На
сьогодні
в
Україні
піддаються дискримінації обидві
статі,
тому
розбудова
громадських
і
державних
структур з урахуванням інтересів
обох статей корисна й жінкам, і
чоловікам.
Необхідно
будувати
нову
модель
розвитку
держави,
засновану
на
партнерській
солідарності жінок і чоловіків.
Основою
функціонування
українського
суспільства
у
третьому тисячолітті мають стати
гендерна рівновага і гендерна
демократія.
Тільки повноцінна участь жінок
і чоловіків у всіх сферах
управління державою та приватній
сфері є гарантією євроінтеграції,
запорукою
рівноправного
входження України до когорти
економічного
розвинутих
цивілізованих держав світу.
Актуальність
гендерних
перетворень в Україні зумовлена
міжнародними
зобов’язаннями
України
та
її
внутрішніми
потребами.

Гендерного
реформування
потребує кожна сфера нашого
життя.
Недостатній захист прав людини у
тій чи тій галузі виробництва,
недосконала
система
охорони
здоров’я,
екологічні
проблеми,
напівзруйноване
сільське
господарство, занедбаний міський
або міжміський транспорт – усюди
бачимо, як потерпає не просто
населення, а конкретні люди,
представники чоловічої чи жіночої
статті. І всюди при здійсненні
системного
реформування
відчуваємо
необхідність
впровадження гендерної складової.
Невипадково при визначенні для
нашого суспільства Цілей Розвитку
Тисячоліття однією з шести
найважливіших
визнана
ціль
забезпечення
гендерної
рівності.

