Ставлення до жіночої
політичної участі в Україні
Лютий 2016

Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Національного фонду розвитку
демократії (NED), Міністерства міжнародних справ Канади (GAC) та Уряду Швеції.
Відповідальність за зміст несе НДІ.

НДІ Україна

Огляд
• Дуже мало жінок представлені в політичному житті України,
особливо на державному рівні, а сексизм залишається
поширеним явищем у публічному дискурсі
• Попри це, якщо Ви запитаєте жінку на вулиці в Україні, чи вона є
жертвою сексизму або дискримінації, то, швидше за все, Ви
отримаєте відповідь «Ні»
• НДІ використовував різні методи дослідження для того, щоб
відповісти на деякі ключові питання:
– Чи жінки мало представлені, бо виборці за них не голосують?
– Чи асоціюють жінки себе з політичним життям?
– Чи поняття гендерного балансу у виборних органах є
непопулярним?
– Як політичні партії виконують роль посередників?
– Що самі жінки-лідерки говорять про бар’єри, з якими вони
зіштовхуються?

Методологія
Декілька методів дослідження було використано протягом періоду місцевих виборів у
жовтні:
1. Національне опитування
– 15 квітня – 16 травня 2015 (вибірка: 5 842 інтерв’ю)
– 28 листопада 2015 – 5 січня 2016 (вибірка: 6 396 інтерв’ю, 833 з яких проведено за
допомогою планшетних ПК)
–

2.
3.

Це дало можливість провести експеримент у Києві (607 інтерв’ю), щоб вивчити реакцію на зображення
чоловіків і жінок

Аналіз висунення кандидатів і результатів виборів
Імпліцитні асоціативні тести
– Один за одним було проведено два тести: сім’я та кар’єра та сім’я та політика
– 150 учасників у кожному місті перед кожним туром виборів (всього 750):
• Херсон, Львів, Одеса, Житомир (18 – 22 жовтня); Житомир (8-9 листопада, другий тур)

– Додатково, дослідницька команда контактувала з учасниками після місцевих
виборів, щоб дізнатися про їх дійсний вибір під час голосування

4.

Глибинні інтерв’ю з жінками-лідерками:
–
–
–
–

5 потенційних кандидаток, які вирішили не балотуватися
5 респонденток, хто планували балотуватися, але не були висунуті партією
5 респонденок, хто балотувався, але програв
5 респонденток, хто балотувався і виграв

Чи жінки мало представлені, бо виборці за
них не голосують?

Ставлення виборців до жінок-кандидаток (IDIs)




















Майже всі респонденти зазначили, що не відчували негативного ставлення виборців
до жінок-кандидаток
Частіше дискримінація була спрямована на вік кандидатів (занадто молодих) або
партійну приналежність, аніж на їхню стать
Деякі респонденти зазначали, що їхня стать допомагала їм у спілкуванні з
виборцями, оскільки жінок вважали менш схильними до корупції, більше
зацікавленими у вирішенні проблем, пов’язаних з добробутом населення, а також
більш обізнаними про конкретні проблеми громади.
“Я сама ніколи не голосувала за жінку. Існує стереотип, що чоловіки, мабуть, сильніші, трохи
амбітніші.” Жінка, Вінниця, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“Стереотипне сприйняття все ще є, але немає негативу.” Жінка, Запоріжжя, планувала
балотуватися, але не була висунута партією
“Було більше упередження через вік, досвід, родинні зв'язки.” Жінка, Київ, розглядала
можливість, але вирішила не балотуватися
“Я багато разів чула, що людей бентежив мій вік, вони питали мене, чого я це роблю. Вони
говорила, що я занадто молода.” Жінка, Запоріжжя, балотувалися, але програла
“Молоді виборці абсолютно не дивляться на стать, вони скоріше оцінюють особистість. Це
гарна зміна. Я вважаю, що на наступних виборах ситуація зміниться на краще, буде більше
жінок і люди за них голосуватимуть.” Жінка, Вінниця, балотувалася, але програла
“Мені говорили, що я молода, тому я маю щось змінити аби показати, що я можу…Той факт, що
я жінка, допоміг, вони також говорили, що я буду думати про людей, яким потрібна допомога,
про літніх людей, дітей, їхню освіту ”. Жінка, Вінниця, балотувалася і виграла
“Я думаю, що виборці більш лояльні до жінок-кандидаток, аніж чоловіків.” Жінка, Київ,
балотувалася, але програла

Київський експеримент
607 респондентів у місті Києві відповідали на запитання, використовуючи
планшетний ПК, що дозволяло розташовувати запитання та відповіді у
випадковому порядку.
Респондентам повідомили: “Всі люди на фотографіях – юристи, які вирішили йти у
політику для того, щоб боротися із корупцією”, а після цього їх запитали: “За
шкалою від 0 до 10 , наскільки ймовірно, що ви би проголосували за цю людину?”
Потім кожному респонденту показали три фотокартки з однієї із двох груп
(чоловіків або жінок). Тому учасники не здогадались, що це був ґендерний
експеримент.
Не було жодної істотної відмінності у оцінюванні зображень чоловіків і жінок.

Група 1:

Група 2:

Чи асоціюють жінки себе із
політикою?

Імпліцитні асоціативні тести (ІАТ)
• Вперше в Україні цей метод був застосований для вивчення
ставлення до ґендерних питань
• Ми використали цей метод, оскільки результати, отримані
внаслідок застосування традиційних методів дослідження, є
часто неоднозначними:
– Відповіді на деякі запитання є все більш прогресивними
– В дослідженнях мало відмінностей між поглядами чоловіків та
жінок на більшість ґендерних питань в опитуваннях
– Лишається незрозумілим, наскільки відповіді респондентів
відображають їхню реальну думку та визначають справжню
електоральну поведінку

• ІАТ дозволили нам виміряти наступне:
– Якою мірою жінки асоціюються з політичним життям серед жінок
та чоловіків
– Чи є відмінності між експліцитними та імпліцитними асоціаціями
жінок та чоловіків з різними ролями
– Відображає це ставлення справжня електоральна поведінка чи ні

Основні результати
• Більшість респондентів не асоціюють жінок з політичним
життям
• У більшості респондентів жінки більше, ніж чоловіки,
асоціюються із сімейним життям
• Той факт, що у респондентів з політичним життям
асоціюються чоловіки, не заважає їм голосувати за жіноккандиток
• Між експліцитним та імпліцитним ставленням було
виявлено менший розрив, ніж очікувалося
• Сильний експліцитний супротив жіночій політичній участі
існує, але зустрічається нечасто (14% нашої вибірки)
• Загалом ці респонденти прагнуть більш рівного розподілу
ролей в родині, професійному та політичному житті

Ґендер та політика
(Імпліцитні результати)
Місто

Стать

Жінки

Чоловіки
Політика (імпліцитні результати)

Жінки

Чоловіки
Політика (імпліцитні результати)

Ґендер та політика
За статтю
(Експліцитні відповіді у порівнянні з імпліцитними
відповідями)
Стать

Експліцитні та
імпліцитні – чоловіки
Чоловіки

Експліцитні – жінки
Імпліцитні – чоловіки
Жінки

Політика (експліцитні результати)

Чоловіки

Чоловіки

Жінки

Експліцитні та
імпліцитні – жінки

Жінки

Експліцитні – чоловіки
Імпліцитні – жінки

Експліцитні та
імпліцитні – жінки

Експліцитні та
імпліцитні –
чоловіки

Експліцитні – жінки
Імпліцитні – чоловіки

Політика (імпліцитні результати)

Експліцитні – чоловіки
Імпліцитні – жінки

Чоловіки

Політика (імпліцитні результати)

Жінки

Стать

Чоловіки

Жінки
Політика (експліцитні результати)

Результати виборів міського голови – Житомир
0%

10%

20%

Сергій Сухомлин(Ч) | БПП

40%

50%

60%

28%

Любов Цимбалюк(Ж) | Батьківщина

26%

Сидор Кізін(Ч) | Свобода

11%

Наталія Чиж(Ж) | Самопоміч

11%

Наталія Леонченко(Ж) | Опозиційний блок

Перший тур

7%

Інші кандидати

0%

30%

18%

10%

20%

30%

40%

50%

Сергій Сухомлин(Ч) | БПП

60%

55%

Другий тур
Любов Цимбалюк(Ж) | Батьківщина

45%

Голоси за жінок-кандидаток (м. Житомир)
Обидва тури (Експліцитні відповіді у порівнянні з імпліцитними)
Стать

Експліцитні та імпліцитні
– жінки

Чоловіки

Політика (імпліцитні результати)

Жінки

Експліцитні – чоловіки
Імпліцитні – жінки

Жінки

Експліцитні та імпліцитні
– чоловіки

Експліцитні – жінки
Імпліцитні – чоловіки

Політика (експліцитні результати)
Чоловіки

Жінки

Чи поняття ґендерного балансу є
непопулярним у виборних органах?

Це результати національного
опитування, проведеного НДІ у квітнітравні 2015.
Типова відповідь на питання q21 про
відсоток жінок у нинішньому
парламенті була 10% (на 2% нижче, ніж
насправді).

Порівняно з травнем 2015 р.
на 6% збільшилась кількість
респондентів, які вважають,
що жінок у парламенті має
бути від 41% до 50%.
Відповіді щодо місцевих рад
були схожими

Роль політичних партій як
посередників…

Кількість висунутих кандидатів по партіям з
розбивкою за статтю
Всього Чоловіки

%

Жінки

%

Відродження

10,297

6,252

60.7%

4,045

39.3%

Опозиційний блок

15,598

9,543

61.2%

6,055

38.8%

2,331

1,454

62.4%

877

37.6%

Батьківщина

25,950

16,235

62.6%

9,715

37.4%

Сила людей

2,821

1,777

63.0%

1,044

37.0%

Самопоміч

4,535

2,910

64.2%

1,625

35.8%

17,569

11,348

64.6%

6,221

35.4%

460

297

64.6%

163

35.4%

Свобода

12,795

8,549

66.8%

4,246

33.2%

БПП-Солідарність

27,885

18,968

68.0%

8,917

32.0%

Воля

Радикальна партія
ДемАльянс

Результати виборів до обласних рад
Відсоток місць, які отримали жінки

n

%
кандидатів

Жінок більше, ніж 30%

0

0%

20% - 30% жінок

1

4%

10% - 20% жінок

21

92%

Жінок менше, ніж 10%

1

4%

Тільки чоловіки

0

0%

Вибори не відбулися

Результати виборів до міських та районних рад
Відсоток місць, які отримали жінки

n

%
кандидатів

Жінок більше, ніж 30%

298

36%

20% - 30% жінок

299

36%

10% - 20% жінок

209

25%

Жінок менше, ніж 10%

31

4%

Тільки чоловіки

0

0%

Відбудуться повторні вибори
Вибори не відбулися

Результати глибинних інтерв’ю
5 жінок, які відкинули можливість балотуватися
5 жінок, які планували балотуватися, але не були висунуті партією
5 жінок, які балотувалися, але програли
5 жінок, які балотувалися і виграли
Інтерв'ю проводилися із жінками з різних партій у Запоріжжі, Києві,
Львові, Вінниці, Кіровограді та Олександрії у жовтні та листопаді 2015
року.

Мотиваційні чинники: Служіння суспільству














Бажання зробити громаду кращою, забезпечити ліпші
умови життя для майбутніх поколінь, а також досягти
конкретної мети або реалізувати проект:
“З роками отримуєш досвід, і ти не можеш лишатися байдужим, коли бачиш, як
закони стають гіршими … і це те, що штовхає тебе йти у політику і починати
впливати на неї”. Жінка, Кіровоград, балотувалася, але програла
“I якщо я ходжу тими самими вулицями, якщо в мене такі самі проблеми, коли
горить побутова техніка через перепади струму, якщо через нові тарифи я не можу
платити за комуналку, хто як не я повинен захищати інтереси таких простих людей,
як я?” Жінка, Запоріжжя, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“Мене підтримали на зборах парафіян, Отець також просив мене йти на вибори для
того, щоб хоч якось контролювати розподіл землі”. Жінка, Кіровоград, планувала
балотуватися, але не була висунута партією
“Навіть у страшному сні я не могла уявити, що я коли-небудь пішла би у
політику. Тому що ніхто не прищепив мені почуття поваги до влади – немов це
щось погане. Але ті проекти, над якими я зараз працюю, можна реалізувати лише,
якщо я матиму підтримку на регіональному рівні”. Жінка, Вінниця, балотувалися і
перемогла
“Я не думала про лідерство. Я більше думала про те, чим я можу бути корисною”.
Жінка, Вінниця, балотувалася, але програла
“Я не хотіла потрапити до Київської міської ради. Я хотіла втілити зміни, що моїх
силах разом із командою”. Жінка, Київ, розглядала можливість, але вирішила не
балотуватися

Демотиватори: Партії












“Я знаю партійних лідерів, але я не бачила чітко сформульованих програм або
поглядів”. Жінка, Львів, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“В цьому випадку мене зупинила партійна система. Тому що з 2010 року я вже
достатньо надивилась на партійну систему – коли троє людей ведуть переговори
поза спинами депутатів. Багато людей приходять, переслідуючи власні інтереси –
хтось робить кар'єру, хтось намагається отримати бюджетні тендери” Жінка,
Запоріжжя, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“Я розуміла, що це все фікція. Навіть якщо я б виграла як кандидатка, мене б
попросили поступитися місцем іншим кандидатам. Оскільки такий механізм вже
використовували на минулих виборах.” Жінка, Вінниця, розглядала можливість,
але вирішила не балотуватися
“Лідери приймають рішення за зачиненими дверима, а інші представники
фракції мають їх виконувати” Жінка, Запоріжжя, розглядала можливість, але
вирішила не балотуватися
“В них є програми, але вони також грають у закулісні ігри. Я би приєдналася до
партії, в якій би були чіткі правила гри для кожного, а також чітка програма.”
Жінка, Львів, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“Я не люблю всі ті закулісні ігри та бруд… Я не хочу, щоб хтось все для мене
організовував, а потім вказував мені, що робити, я не хочу бути частиною і
відігравати другорядну роль у непрозорих схемах.” Жінка, Вінниця, розглядала
можливість, але вирішила не балотуватися

Стосунки з партією




Майже всім респондентам пропонували балотуватися до того, як вони прийняли
рішення брати або не брати участь у виборах:
“Мене розглядали в якості кандидатки різні партії. Зокрема, мені пропонували
п'ять різних партій”. Жінка, Вінниця, розглядала можливість, але вирішила не
балотуватися
“Мені
сказали ‘ти маєш балотуватися,’ і я погодилася” Жінка, Запоріжжя,
балотувалася, але програла
“Мені дуже подобалася команда. Я була здивована і рада почути пропозицію
безпосередньо від лідера.” Жінка, Запоріжжя, балотувалася і виграла
Політика партій відігравала вирішальну роль на прийняття рішення балотуватися:
“Я розуміла, що якщо ти хочеш щось змінити по-справжньому, ти маєш бути в
команді. Один в полі не воїн. Це має бути команда, в якій всі дотримуються тих
самих принципів та поглядів, що і ти.” Жінка, Кіровоград, балотувалася, але
програла
“Мене партія висунула для того, щоб працювати над соціальними питаннями...
Вони по-справжньому захищають інтереси простих, звичайних людей. Вони не
відірвані від життя.”. Жінка, Кіровоград, балотувалася, але програла
“Не було жодної іншої можливості обратися, окрім ніж від політичної партії, тому я
обрала політичну партію, в керівництві якої є жінки”. Жінка, Вінниця,
балотувалася, але програла

Реакція на 30% ґендерну квоту
•

•

•

•

•
•
•

Квота для реєстрації партії була важливою. Для того, щоб подолати цей бар'єр і бути
зареєстрованими, партії намагалися відповідати цим стандартам. Деякі впоралися краще,
ніж інші. Жінка, Запоріжжя, вирішила балотуватися, але не була висунута партією
“На минулих виборах лише 20% кандидатів у верхній частині списку були жінки. Тому я
можу сказати, що квота спрацювала, але частково. Ми маємо кращі результати, але це все
одно не добре.” Жінка, Львів, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“[Квота] це добре. Але закон не досконалий, оскільки немає санкцій за невиконання. Один
суд постановив, що санкції мають бути, інший, що не мають.” Жінка, Вінниця, розглядала
можливість, але вирішила не балотуватися
“Як звичайна громадянка без юридичної освіти, я не можу зрозуміти роз'яснення
Центральної Виборчої Комісії… Там не написано, що рекомендовано номінувати до 30%,
там сказано, що повинно бути принаймні 30%. Це не рекомендація, це вимога.” Жінка,
Запоріжжя, розглядала можливість, але вирішила не балотуватися
“Я розуміла, що без 30% ґендерної квоти знову будуть лише чоловіки і не буде достатньо
жінок.” Жінка, Вінниця, балотувалася, але програла
“Чому лише 30% Чому не 50/50?” Жінка, Кіровоград, балотувалася, але програла
“Нам потрібно як мінімум 50% жінок у Верховній Раді. Я не феміністка, Я працювала на заводі
багато років, і я знаю, що жінки можуть бути кращими лідерами і досягати кращих результатів
на важливих посадах, ніж чоловіки. Але через якісь причини нашим жінкам не дозволять
обіймати високі посади.” Жінка, Запоріжжя, балотувалася і виграла

Причини перемоги і поразки
• “Ті, хто працювали на окрузі, хто спілкувалися з людьми, ті
виграли.” Жінка, Вінниця, балотувалася і виграла
• “Люди дійсно побачили, що ми були командою, попри
внутрішньопартійну конкуренцію ми йшли командою. І це те,
що людям зараз потрібно. Ні бійки та паплюження один
одного, а командна робота.” Жінка, Вінниця, балотувалася і
виграла
• “У нас було лише три з половиною тижні. Це дуже мало часу
для того, щоб зустрічатися із виборцями на окрузі і провести
нормальну компанію.” Жінка, Вінниця, балотувалася, але
програла
• “Мені не вистачало стратегії. Якщо я кудись іду, я маю розуміти,
куди я йду. Мені потрібно бачити велику картинку.” Жінка, Київ,
балотувалася, але програла

