
Паралельна подія на форумі НУО 65 сесії 
Комісії зі статусу жінок – КСЖ65

«Протидія антиґендерній ідеології 
в Україні та Східній Європі»

 

Запрошення
Вівторок, 16 березня 2021 р. | 9:00 (EST) 

Примітка Перехід на літній час починається о 02:00 14 березня

Віртуальна зустріч онлайн, через Платформу віртуального Форуму НУО: 
https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tickets-137312871495

З нагоди шістдесят п’ятої сесії Комісії зі статусу жінок (КСЖ65), будь ласка, 
приєднуйтесь до нашої Паралельної події, що проводиться  

в рамках віртуального Форуму НУО КСЖ65

«ПРОТИДІЯ АНТИҐЕНДЕРНІЙ ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ  
ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ»

Ми плануємо обговорити такі ключові питання:  

• Які антиґендерні практики / ситуації / контекст, події, рухи, тиск існують у ваших 
країнах?

• Чиї ЗМІ, чиї повідомлення, чиє авторство, чиї гроші? Пропаганда антиґендерних 
ідеологій у медіа та соціальних мережах, регіональний та глобальний рівні.

• Церкви та ґендер: війна чи мир? Роль церков в антиґендерному русі та залучення 
релігійних лідерів та місцевих релігійних громад до дій проти рівності.

• Які групи будуть залучені до антиґендерного руху наступними?

Хочете поділитися Вашим досвідом? Приєднуйтесь до нашої події! 
https://www.facebook.com/events/474468130227263

Для участі, будь ласка, реєструйтесь у віртуальному форумі НУО за цим посиланням 
(реєстрація безкоштовна):  

https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tickets-137312871495

Детальніше про панельну дискусію та діалог жіночих ОГС, уряду та донорських організацій стосовно 
 адвокації прав жінок під тиском антиґендерних ідеологій див. у Порядку денному нижче

https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tickets-137312871495
https://www.facebook.com/events/474468130227263
https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tickets-137312871495


 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
08.30 - 09.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИЦЬ 

 (Слід наперед зареєструватися за посиланням 
 https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tick-

ets-137312871495    і додати цю нашу подію до вашого особистого  
порядку денного)

09.00 - 09.15 ВІДКРИТТЯ. ВІТАННЯ

 Д-р Марта Кічоровська Кебало, Головна представниця Світової федерації 
українських жіночих організацій до Економічної та соціяльної ради (ЕКОСОР) 
при ООН (США)

 п. Сергій Кислиця, Постійний представник України при Організації 
Обєднаних націй 

 п. Олена Давліканова, координаторка з гендерних питань, Представництво 
Фонду Фрідріха Еберта в Україні (Німеччина)

 Д-р Марфа Скорик, директорка Київського інституту гендерних досліджень 
(Україна)

 Модераторка – п. Марина Приходько, Представниця Світової федерації 
українських жіночих організацій до Економічної та соціяльної ради (ЕКОСОР) 
при ООН (США)

09.15 - 10.15  АДВОКАЦІЯ ПРАВ ЖІНОК ПІД ТИСКОМ АНТИҐЕНДЕРНИХ ІДЕОЛОГІЙ

 п. Леся Шимко, Президентка «Фонду підтримки України (Канада)

 Д-р Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань політики гендерної 
рівності (Україна)

 Д-р Юлія Стребкова, Координаторка з питань гендерної освіти Київського 
інституту гендерних досліджень (Україна)

 Д-р Надія Стефанів, суддя Верховного Суду, Президентка Всеукраїнської 
асоціації жінок-суддів (Україна)

10.150 - 10.45  ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

10.45 - 11.00  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 Д-р Марта Кічоровська Кебало, Головна представниця Світової федерації 
українських жіночих організацій до Економічної та соціяльної ради (ЕКОСОР) 
при ООН (США)

Світова федерація українських жіночих 
організацій 
145 Evans Avenue, Suite 203, Etobicoke, 
Ontario, Canada M8Z 5X8
Е-пошта: wfuwo.office@gmail.com
Web: http://wfuwo.org/ 
Контактна особа: Марта Кічоровська Кебало

Фонд Фрідріха Еберта, 
Представництво в Україні 
01004 Україна,  
Київ, вул. Пушкiнська, 34
Е-пошта: mail(at)fes.kiev.ua
Web: www.fes.kiev.ua
Контактна особа: Олена Давліканова

Київський інститут гендерних 
досліджень 
03040 Україна, 
Київ, а/с 25
Е-пошта: kgsi.org(at)gmail.com
Web: https://kgsi.org.ua/
Контактна особа: Марфа Скорик 

https://www.eventbrite.com/e/ngo-csw65-forum-advocate-registration-tickets-137312871495
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