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Розкажи мені, і я забуду,
Покажи мені, і я запам’ятаю,
Дай мені спробувати, і я зрозумію…

Передмова

В

же десять років Норвезький Гельсінський комітет проводить школи прав людини для
молоді віком від 16 до 20 років. Школа прав людини триває зазвичай від семи до
дев’яти днів і збирає близько 20-25 учасників. Часто це — люди з різними культурними, етнічними, релігійними й національними коренями, які проживають разом на час проведення
школи. Основними темами шкіл прав людини є права людини, міжкультурне порозуміння й
вирішення конфліктів. Ці теми вивчаються через вправи, лекції, обговорення й театральні постановки. Педагогіка участі стержнем проходить крізь весь освітній процес. Не менш важливе
значення, ніж власне знання, мають процеси, які розвиваються в гурті цих молодих людей. Це і
є «навчання справою» на практиці. Його мета — розповсюдити знання, сформувати позитивне
ставлення й готовність до дій. Школи є важливим інструментом створення мирного демократичного суспільства, в якому поважалися би права людини.
Перша школа прав людини була проведена в Норвегії в 1998 році, і вже того ж року аналогічна програма була проведена в Чорногорії. В наступні роки було організовано все більше
шкіл на Балканах, з 2000 — також у Росії, а з 2005 року — в Білорусі. 2007 року було організовано першу школу для чеченців в Інгушетії в Російській Федерації й одну школу — в США. Пізніше, у 2008-му році, пройшла перша школа в Україні. Всього Гельсінський комітет, самостійно
чи в співпраці з іншими організаціями, провів близько 30 шкіл прав людини, які зібрали близько
7 000 підлітків. Відгуки про школи й отриманий за час проведення досвід показують, що такі
школи є дуже дієвими. Підлітки й молодь відзначають, що в школах вони дізналися багато
нового як із опрацьованих тем, так і про інших людей, і про самих себе як про більш свідомих
індивідів. Крім цього, велика кількість дорослих, які організовують школи, вдосконалюють свої
практичні й професійні навички. Багато з партнерських організацій створили свої власні навчально-освітні підрозділи.
Гельсінкський комітет має сьогодні значний досвід у питаннях успішної організації й проведення освітніх заходів, і за роки своєї діяльності він розробив власні методики й навчальні
матеріали. Оскільки комітет хотів би надалі розширювати роботу з цією концепцією, й оскільки
все більша частина організаційної й змістової роботи перекладається на місцевих партнерів зі
співпраці, то виникла необхідність узагальнити наявний досвід у формі цього керівництва.
Це керівництво покликане стати робочим інструментом для партнерів Гельсінського комітету зі співпраці, а також для інших осіб і організацій, які докладають зусиль до розвитку


Комітет також проводив школи для педагогів, журналістів, біженців, для працівників міліції, тюрем та держ
службовців.



демократій й захисту прав людини, й дати їм «рецепт» організації школи прав людини — через
викладення всіх практичних моментів, а також надання їм повної освітньої програми. Усі школи прав людини різні: їх відрізняє місцевий контекст, склад учасників, керівники шкіл. У той же
час усі школи мають єдину структуру й єдину змістову частину. В цьому керівництві описані
спільні риси шкіл, але також наводяться рекомендації щодо того, як можна різними способами
організувати й урізноманітнити навчання.
У першій главі ми коротко окреслюємо три основні теми шкіл прав людини й пояснюємо, чому вони добре пасують для використання в таких школах. Друга глава дає огляд усіх
практичних елементів, пов’язаних із проведенням школи. Третя глава присвячена «педагогіці участі», яка стержнем проходить через весь освітній процес. Глави чотири, п’ять і шість
присвячені правам людини, міжкультурному порозумінню й розв’язанню конфліктів. У кожній
з глав надаються також основні вправи, які ми рекомендуємо використовувати у викладанні.
Глава сьома присвячена «навчальному театру», який займає центральне місце в усіх школах
прав людини. У восьмій главі розповідається про те, як можна проводити оцінку школи прав
людини, а в дев’ятій вказуються різні шляхи розвитку освітньої діяльності й реалізації заходів
із супроводу молоді після проходження ними навчання в школі прав людини.
Це керівництво, написане нами, значною мірою ґрунтується на нашій книзі «Будуйте мости, а не стіни — 97 вправ про права людини, міжкультурне порозуміння й вирішення конфліктів» («Bygg broer, ikke murer – 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og
konflikthåndtering»), яка побачила світ у Норвегії в липні 2007 року. В цій книзі міститься набагато
більше вправ, ніж у цьому керівництві, й ми рекомендуємо всім звернутися до неї, якщо виникне
можливість урізноманітнити й поглибити освітній процес. Ця книга вийшла сербською, боснійською, хорватською мовами, а також планується її видавництво російською й англійською.
Лишається лише побажати вам успіхів!
Осло, січень 2008 р.
Енвер Джуліман і Ліліан Юрт
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1. Навчання правам людини, міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів

1.

Навчання правам людини,
міжкультурному порозумінню
й вирішенню конфліктів

П

рава людини — це цінності, які поділяють і приймають усі держави світу. В їхній основі лежить уявлення про те, що всі мають рівну людську гідність, і ніхто не повинен
зазнавати дискримінації за ознаками статі, кольору шкіри, етнічної приналежності, релігії, статевої орієнтації чи за іншими ознаками. Права людини разом із міжкультурним порозумінням і
мирним вирішенням конфліктів є, мабуть, найважливішими поняттями, які окремі люди й ціле
суспільство повинні приймати за умов глобалізації. Зараз ми більше, ніж колись до цього, залежимо одне від одного. Якщо ми хочемо миру, то ми повинні створити його разом.
Остаточна мета навчання молоді правам людини, міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів полягає в створенні мирного суспільства, де будуть поважатися права людини.
Навчання формує шанобливе ставлення до оточуючих, розуміння й прийняття «інших, несхожих» людей, людського багатоманіття, солідарності й, не в останню чергу, демократичного
мислення й усвідомлення власної відповідальності за участь у житті суспільства й відповідальності за нього. Ці цінності формують не лише терпимість, але й чітко визначають — особливо
це стосується прав людини — ті елементи життя суспільства, елементи культури, традицій та
релігій, до яких треба ставитися з різкою неприязню.
Наш численний досвід показує, що підлітки й молодь після ознайомлення з цими темами й
основними цінностями, які лежать у їх основі, починають сприймати їх як істинні й раціональні.
Це — ті цінності та принципи, які вони захотіли би зробити частиною своєї особистості, й на
яких, на їхню думку, мусить будуватися наше суспільство. Це стосується всієї молоді, незалежно від місця проживання чи походження. Незалежно від того, чи ці підлітки пережили війну й
конфлікти, як на Балканах чи в Чечні, чи вони живуть в авторитарних країнах, якою є Білорусь,
чи вони є біженцями в сучасних забезпечених країнах, чи це «звичайна» місцева молодь — всі
вони дотримуються тієї системи цінностей, з якою познайомилися.
Далі ми коротко пояснимо найважливіші елементи трьох основних тем, систему їхнього
доповнення одна одну й формування єдиного цілого.
Права людини являють собою загальний юридичний і нормативний орієнтир для кожного
суспільства. Це — сучасні цінності, які створені для міжкультурних суспільств, які в наш час
формуються по всьому світу. Однак до сьогодні межі людських етнічних і моральних єдностей
часто збігаються з межами їхньої національної, етнічної чи релігійної приналежності. Це може
потягнути за собою конфлікти й силове втручання як у межах країни, так і на світовому рівні.
Універсальність прав людини може вивести нас за вузькі рамки «обмеженості» й сприяти створенню перспектив мислення, які стосуються нас усіх.
Однак закони не будуть діяти, якщо населення їх не сприймає. Для того, щоб створити
реальну культуру прав людини, варто використовувати такі механізми як міжкультурне поро-
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зуміння й уміння вирішувати конфлікти. Так, наша компетенція підвищує нашу здатність успішно існувати в суспільстві й брати участь у демократичних процесах, на яких будується сучасне
суспільство.
Міжкультурне порозуміння націлено на «людину в суспільстві» й на процеси, які існують
у міжособистісних контактах. Коли ми опановуємо складні причинно-наслідкові зв’язки, які нас
формують, ми починаємо розуміти самих себе й таким чином формуємо ширшу основу для
розуміння інших. Коли ми зрозуміємо, що схильні до категоризації й розподіленню на групи, то
простіше зможемо зрозуміти, як виникають стереотипи, як відбувається дискримінація. Це нагадування зміцнить здатність бачити в людях індивідів, а не лише членів якихось груп.
Вирішення конфліктів має на увазі визнання того, що ми можемо керувати своїми життями й стосунками. Це дозволяє зрозуміти, що конфлікти є природною частиною нашого існування й необхідною умовою прогресу. Конфлікти, як правило, є вираженням стосунків, які мають
потенціал до покращення. Однак, ми часто бачимо, що вони мають негативні наслідки. Якщо
ми навчимося краще давати раду конфліктам, це буде сприяти особистісному зростанню й
соціальному прогресу. Найважливішим позитивним моментом у вирішенні конфліктів є те, що
конфлікти допомагають нам усвідомлювати наслідки нашої поведінки. Таким чином конфлікти
приводять нас у готовність до дій.
Права людини, міжкультурне порозуміння й вирішення конфліктів не є в цьому сенсі ціннісно нейтральними. Навпаки: тут ставиться мета — вплинути на «людину як цілісність» і сформувати відношення, яке перебуває в гармонії з уявленнями про цінність людини й рівноцінність
усіх людей. Коли ми долучаємося до такого розуміння, ми пізнаємо світ таким, яким він є. Але
також ми бачимо світ таким, яким він може стати.

1.1. Навчальна дисципліна в розвитку

Навчання правам людини, міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів — це
предметна галузь, яку можна вважати молодою та водночас такою, що переживає останніми
роками бурхливий розвиток. Навчання правам людини як академічне поняття було введено в
середині 1980-х років, одночасно зі зростанням уваги до розвитку демократії й становленням
миру. З того часу численні недержавні й державні органи, установи й організації заявили про
визнання того, на скільки важливе таке навчання для підвищення терпимості й пошани до
людської гідності й до цінностей прав людини.
ООН, Рада Європи й ЄС сформували свою політику в цій сфері. Період з 1994 по 2004 роки
був оголошений «Десятиліттям ООН з навчання правам людини», а в 2005 році за ним було
прийнято «Всесвітню програму ООН з навчання правам людини», в якій міститься заклик до
держав впроваджувати відповідне навчання в шкільні курси та в суспільство загалом.
Міжнародна спільнота неухильно виражає згоду з приводу фундаментального значення
навчання правам людини для реалізації цих прав. Навчання правам людини націлене на розвиток розуміння нашої спільної відповідальності за те, щоб зробити права людини реальністю в кожній спільноті людей та в суспільстві загалом. В цьому сенсі це навчання робить
внесок у тривале недопускання порушення прав людини й конфліктів із застосуванням сили,
стверджує рівність і стійкий розвиток, а також підвищення участі громадян у процесі прий
няття рішень у демократичній системі(…).

 

Зі Всесвітньої програми ООН з навчання правам людини, с. 3 — Вступ А 1. (UN World Programme for Human
Rights Education (s. 3. I Introduction A 1.) www.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm
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Від ідеї до школи: практична
організація й проведення

Ш

коли прав людини можуть бути організованими в усіх суспільствах і в усіх куточках
світу: в авторитарних державах і в районах, у яких відбувалися воєнні дії й конфлікти, в перехідних суспільствах, які розвиваються від диктатури до демократії, та в сучасних полікультурних демократичних суспільствах. Також можна проводити школи, які спрямовані на конкретні соціальні групи, наприклад, біженців, людей з особливими потребами (інвалідів) та інших,
й міжнародні школи прав людини, в яких участь будуть брати люди з різних країн і регіонів.
Далі ми детально розглянемо найважливіші умови, яких необхідно дотримуватися при організації школи прав людини. З практичних міркувань ми розкрили частину цих умов шляхом опису завдань і сфер відповідальності координатора школи — людини, яка відповідальна за її організацію.

2.1. Фінансування

Важливою умовою проведення школи прав людини є отримання необхідного фінансування. Організації й зацікавлені особи, які організовують школу з прав людини й (або) іншу освітню
установу, спільно з Норвезьким Гельсінським комітетом забезпечують таке фінансування, як
водиться, через комітет. Проте ми закликаємо всіх партнерів шукати фінансування й в інших
спонсорів. На Балканах місцеві Гельсінські комітети досягли значних успіхів у пошуку додаткових фінансових джерел, крім коштів норвезьких спонсорів.
Для того, щоб зібрати кошти для проведення школи прав людини, необхідно розробити її
детальний опис і бюджет. Опис повинен містити добре аргументоване викладення потреби в
організації цього заходу, а також опис усіх практичних і змістових аспектів його проведення. Бюджет школи повинен базуватися на помірних видатках. Часто більшу частину видатків
займають харчування й проживання, тому тут варто пошукати дешевшу альтернативу. Нерідко
заявка на проведення школи прав людини виграє через те, що школу готують і проводять кілька партнерських організацій.

2.2. Цільова аудиторія

Найзвичайніша цільова група для школи прав людини — це молодь віком від 14 до 20 років.
Саме на цій стадії життя в людей формуються ціннісні орієнтири. В той же час, ці люди достатньо


Гельсінський комітет отримує значну частину фінансування для шкіл та інших освітніх заходів від зовнішньополітичних відомств Норвегії, але крім цього школи фінансуються також іншими норвезькими та міжнародними організаціями.
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дорослі, щоб сприймати доволі складні проблеми — такі як права людини й міжкультурне порозуміння. Те, що молодь може бути достатньо різнорідною за культурними, релігійними й соціальними ознаками, часто йде лише на користь процесу навчання. Кількість юнаків і дівчат рекомендується робити збалансованою. В групі має бути не менше 10 й не більше 24 учасників.
Школа прав людини має тривати вісім або дев’ять днів включно з днями приїзду, від’їзду
й з одним вільним днем посередині програми. Така тривалість пояснюється тим, що група
починає «спрацьовуватися» лише через три-чотири дні. Потрібен час, перш ніж учасники відчують довіру одне до одного та відкриються. Найглибші й найцікавіші бесіди й думки зазвичай
виникають під кінець школи. Саме тоді учасники вже мають достатньо знань для того, щоб
опанувати найскладніші проблеми. Зміст школи прав людини такий широкий, що неможливо
провести програму, яка би задовольняла всі вимоги й відповідала всім потребам, за короткий
час. Завершити школи за п’ять чи шість днів — це те ж саме, що зірвати недостиглий плід. Тричи чотириденні курси не можна назвати школою прав людини, оскільки протягом цього часу
неможливо сформувати достатньо глибоке розуміння тем і зв’язків.

2.4. Місце розташування

Проводити школу прав людини рекомендовано в районі проживання учасників. Чим менша
місцева спільнота, тим краще на неї може вплинути школа. Якщо організовувати школи в районах, то можна легко забезпечити розповсюдження інформації й підвищення кваліфікації. Під
час контактування з молодіжними організаціями й школами можна зустріти людей і колективи,
які можуть допомогти організувати школу прав людини й посприяти її проведенню. Ймовірно,
що серед організаторів знайдуться люди, які здатні продовжити роботу, яка розпочинається в
школі, й передати її зміст і отриманий досвід іншим.
Враховуючи те, що молоді люди будуть знаходитися й проживати разом увесь час —
і вдень, і вночі — краще проводити школу поза містом, щоб учасники не спокушалися піти до
міста ввечері. Також перевага надається місцю розташування школи неподалік спортивних
споруд або місць для занять спортом. Якщо є потреба, про проведення школи прав людини
треба поінформувати місцеву владу або міліцію.

2.5. Практична інформація: роль координатора школи

Важливо, щоб відповідальність за проведення школи прав людини покладалася на якусь
одну, конкретну людину. Ми назвали цю людину координатором, тому що вона буде координувати всі аспекти проведення школи. Хоча відповідальність і несе хтось один, організація школи
прав людини — такий складний захід, як у практичному, так і в професійному розумінні, що
краще цю роботу виконувати вдвох.
Робота на посаді координатора школи не обов’язково передбачає наявність у людини
дуже ґрунтовних знань із прав людини. Безумовно, освіченість у цій галузі є перевагою, але
найважливіші якості — це заповзятість, інтерес і особистісні характеристики. Часто координаторами шкіл стають активісти-правозахисники, які працюють у партнерських організаціях. Але
координаторами також можуть стати вчителі, керівники центрів для біженців чи інші люди, які
хотіли б організувати подібний захід для «своєї» молоді.
Координатор школи відповідає як за практичну організацію, так і за професійне наповнення
занять. Практичні аспекти роботи — це запрошення учасників, замовлення приміщення для
школи, організація розміщення й харчування, підготовка необхідного обладнання, забезпечення
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спокою й порядку, безпеки учасників, контакт із пресою, фінанси й т. п. Професійні завдання
зводяться до складання програми, забезпечення якісного навчання, проведення належної
оцінки, спостереження за учасниками й т. п. Рекомендовано, щоб координатор школи чи група
керівників повністю або частково проводили навчання, але це не є обов’язковою умовою.
Можна організувати хорошу школу прав людини із запрошеними «зі сторони» спеціалістами з
прав людини. Але в довгостроковій перспективі координатор чи група керівників школи повинні
мати можливість викладати якомога більше. Оскільки координатор школи проводить переважну
кількість часу з молоддю, то між ним і учасниками складаються близькі, довірливі стосунки.
Ця довіра є додатковою перевагою координатора перед запрошеними експертами, яку він
може успішно використовувати під час викладання. Тому найкраща школа прав людини — це
така школа, де координатор або група керівників бере на себе переважну частину викладацької
діяльності. У випадку, коли в школі викладають багато запрошених експертів, координатор
або група керівників мають бути якомога більше присутніми на заняттях, щоб спостерігати й
підвищувати рівень власної компетентності. Якщо керівників двоє, то саме собою зрозуміло,
що в них більше можливостей для власного викладання.
Рідко трапляється так, що керівник школи є достатньо компетентним для викладання
аспекту «Театр і навчання» (Глава 8). Часто координатор школи має запросити зовнішнього
експерта для роботи над цією темою. Зазвичай це театральний педагог або актор.
Далі ми коротко викладемо зміст найважливіших завдань координатора школи.

Запрошення учасників

Запрошення учасників може відбуватися через місцеві правозахисні організації, молодіжні
організації та їхні мережі, а також через школи чи оголошення в газетах чи Інтернеті. Іноді місцева влада також допомагає в пошуку учасників. Пошук учасників має починатися не пізніше,
ніж за чотири тижні до початку школи (див. Зразок запрошення до участі в школі, Додаток 1)
Якщо число заявок перевищить кількість місць у школі, треба провести відбіркову співбесіду
з найумотивованішими кандидатами.

Місце проведення занять

Важливо, щоб координатор школи підшукав хороше приміщення для занять. Більшість
заходів мають відбуватися в просторих і світлих приміщеннях, де можна проводити пленарні
засідання, займатися груповою роботою й заняттями, які передбачають рух. Рекомендується,
щоб кімнати для занять були не дуже великими, але це не обов’язково. Крім цього, важливо
мати доступ до свіжого повітря.

Обладнання

Для того, щоб навчання було ефективним, необхідно підготувати потрібне обладнання й приладдя. Це, зокрема, ручка й блокнот для кожного учасника. Для виконання багатьох завдань також
необхідно мати примірник Загальної декларації прав людини для кожного учасника.
У приміщення для занять мусить бути штатив із великими перекидними аркушами й кілька
фломастерів різних кольорів. Часто керівництву чи викладачам треба щось записати, й тоді,
як правило, використовуються перекладні аркуші (фліпчарт). Також їх використовують під час
групової роботи слухачів. Після закінчення групової роботи аркуші часто вивішуються на стіну.
Для цього керівництву треба заздалегідь підготувати скотч. Для певних вправ учасникам пот-
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рібні аркуші-самоклейки, на яких вони можуть писати. Координатор школи мусить підготувати
все це заздалегідь.
Якщо доповідачі використовують мультимедійні презентації, необхідно підготувати
комп’ютер і проектор. У багатьох школах прав людини в навчанні використовують фільми, й
тоді потрібен телевізор і відео-магнітофон, DVD-програвач або проектор.

Зміст навчання

Координатор школи визначає тематичний зміст школи й складає розклад занять. Якщо
координатор не викладає сам усі теми, то він мусить домовитися з доповідачами й запросити їх. Координатор також має запросити театрального педагога чи іншого спеціаліста, який
викладатиме дисципліну «Навчання театру». Хоча в навчанні можуть бути використані зовнішні експерти, варто підкреслити, що координатор школи несе головну відповідальність за забезпечення цілісності навчання. Цей факт передбачає те, що координатор є керівником школи
прав людини протягом усього її існування. Він має представляти й роз’яснювати програму на
початку, представляти план занять і роботи на щодень, представляти доповідачів і забезпечувати загальну тематичну єдність і цілісність освітньої програми.
Якщо координатор школи запрошує міжнародні чи місцеві організації для висвітлення проблемної галузі, в якій вони працюють, важливо контролювати, щоб вони не використовували
школу як арену для самореклами. Щоб уникнути цього (а таке інколи трапляється), координатор школи мусить уточнити й чітко визначити роль інших організацій у процесі навчання.

Формування особистої професійної компетентності

Як ми вже казали, координатор школи чи група керівників повинні в перспективі працювати над підвищенням своєї професійної й викладацької компетентності. Вони повинні готуватися до того, щоб проводити заняття в певному обсязі в кожній школі, щоб щоразу збільшувати
обсяг викладання. Тут ми знову хочемо підкреслити, що координатор має бути присутнім на
заняттях завжди, на скільки це є можливим, коли викладають запрошені доповідачі.

Оточення

Однією з найважливіших функцій координатора є створення сприятливого оточення. Хороша атмосфера, атмосфера поваги й взаємодії сформують в учасників довіру одне до одного
й до керівників, що, в свою чергу, створюють сприятливе середовище для навчання. Спочатку
координатор школи має виступити перед учасниками й викладачами з ініціативою спільної
розробки правил перебування в школі (приклади таких вправ можна знайти в розділі 4 «Вступні вправи й вправи для активізації групи» цього посібника). Це дозволить кожному з цих людей
усвідомити свою відповідальність за процес навчання й перебування в школі прав людини.
Цьому буде присвячена наступна глава.

Спілкування з іншими молодими людьми

Як керівник школи, координатор відповідає за всі непередбачувані обставини. Тому необхідно, щоб координатор школи або його підлеглий постійно знаходилися поруч із молоддюучасниками, вдень і вночі. Координатор має оперативно реагувати на такі події як чиясь хво-
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2. Від ідеї до школи: практична організація й проведення
роба, конфлікти між учасниками, інші непередбачувані обставини, пов’язані з проживанням,
харчуванням чи іншими потребами учасників.

Інформаційна робота

Важливо донести до відома громадськості інформацію про школу прав людини. Це дозволить акцентувати увагу на тому, на скільки важливо молоді й суспільству в цілому отримувати
знання про права людини й про демократичні цінності. Щоб проінформувати громадськість,
координатор школи може розіслати прес-реліз або безпосередньо зв’язатися з окремими журналістами, запросити їх відвідати школи, побути присутніми на заняттях, поспілкуватися зі слухачами школи. Ще один спосіб привернути увагу ЗМІ — запропонувати слухачам написати про
школу, що минула, про свої враження від участі в ній.
Коли в різних країнах світу організовувалися школи прав людини, вони привертали до
себе велику увагу. Довід показує, що школи — це хороший матеріал для журналістів, які можуть брати інтерв’ю в молодих учасників шкіл, у координаторів, доповідачів, а також у політиків
та інших осіб, які мають велике значення для школи.

Надання звітності спонсорам

Після проведення школи прав людини координатор надає детальний звіт про діяльність
школи. У звіті мають бути вказані місце розташування школи, час проведення занять, відомості
про учасників, способи, якими їх було запрошено, інформація про приміщення, які використовувалися, житло для учасників, харчування, інформаційні заходи й інші аспекти практичної
організації школи. Звіт мусить завершуватися висновками й констатувати успішні моменти,
а також вказувати на аспекти, які варто покращити наступного разу. Звіт направляється спонсорами та іншим зацікавленим особам, яким він може бути корисним.

Фінанси

Ще до початку занять координатор розробляє бюджет школи, в якому перераховані всі
статті видатків (приклад бюджету див. в Додатку 2). Далі координатор мусить забезпечити
оплату всіх видатків, пов’язаних із проведенням школи (проживання, харчування, доповідачі,
театральний педагог, можливо, перекладач, транспортні видатки й інше). На завершення складається повний фінансовий звіт із додатком з усіх квитанцій.

Спостерігачі

Координатор школи також повинен вирішити питання про запрошення компетентних
спостерігачів на школу прав людини. Таким чином більша кількість людей матимуть нагоду
дізнатися про школу й отримати нові імпульси в своїй роботі. Спостерігачами можуть стати,
наприклад, політики й спеціалісти з системи шкільної освіти, регіональної адміністрації. Наш
досвід показує, що люди, які працюють у школах, центрах прийому біженців, центрах додаткової освіти для дорослих, після проведення кількох днів разом зі «своєю» молоддю в школі прав
людини отримують нові знання й більш ґрунтовне розуміння цієї проблеми, а також краще
знайомляться з молодими людьми. Присутність спостерігачів також буде сприяти тому, щоб
інформація про школу пішла на користь громаді.
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Наш досвід показує, що спостерігачі не заважають слухачам школи отримувати знання.
Деякі учасники можуть отримати певний дискомфорт на самому початку, але він швидко проходить. Багатьом учасникам здається, що присутність спостерігачів надає школі солідності,
оскільки тоді вони розуміють, що беріть участь у чомусь важливому.

Ведення архіву

Важливо, щоб усі документи архівувалися належним чином і зберігалися після школи прав
людини. Це стосується бюджетів, списків учасників (імена, адреси, номери телефонів), звіту з
оцінкою школи, ґрунтовного звіту про діяльність школи й фінансового звіту.

Завдання координатора школи


Визначити тривалість і місце проведення курсів



Запросити слухачів



Підшукати просторі й добре освітлені приміщення для занять, бажано з окремими кімнатами для занять у групах, із можливістю проведення заходів надворі



Підготувати необхідне обладнання для курсів
— планшет із перекидними аркушами на штативі (фліпчарт)
— достатню кількість маркерів
— копії Загальної декларації прав людини для учасників
— аркуші-самоклейки
— скотч
— за необхідності — комп’ютер і мультимедійний проектор, телевізор, відеомагнітофон,
DVD-програвач
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Забезпечити організацію занять у школі: скласти розклад, запросити доповідачів і театрального педагога. Навіть якщо координатор школи сам не виступає з доповіддю, він
усе одно має бути присутнім на лекції, щоб отримати знання в цій сфері й за необхідності допомогти іншим викладачам.



Підвищувати особисту кваліфікацію як педагога



Створити й підтримати сприятливі для навчання умови



Забезпечити постійний нагляд за підлітками, в тому числі ввечері й вночі



Проконтролювати, щоб слухачі заповнили форми оцінки й написали звіт щодо оцінки
школи



Інформувати громадськість про школу, в тому числі контактувати з пресою



Розробити звіт, у якому детально буде відображена практична сторона проведення
школи



Нести повну фінансову відповідальність за школу, що включає розробку бюджету, оплату всіх видатків, у тому числі складання фінансового звіту з додатком із квитанцій
після завершення школи



Розглянути можливість запрошення спостерігачів



Вести архів (бюджет, список учасників, форми оцінки, звіти)

3. Педагогічний аспект

3.

Педагогічний аспект

П

едагогіка участі — це підхід, який традиційно використовують у школах прав людини.
Цей підхід є основою всього навчання. Як ми вже відмітили в передмові, це — навчання на базі власного досвіду. Для того, щоб якомога краще підготувати координатора школи
й інших викладачів школи прав людини, ми вирішили присвятити цю главу методу педагогіки
участі й тому, як оптимально реалізувати цей підхід. Тут і надалі ми будемо використовувати
поняття «керівник» у значенні «людина, яка відповідає за навчання, незалежно від того, чи
йдеться про зовнішніх експертів, чи про координатора школи».

3.1. Гуманістична перспектива

Навчання правам людини, міжкультурному порозумінні й вирішенню конфліктів має базуватися на гуманістичному підході, в якому свобода, гідність і відповідальність є основними
цінностями, а метою є формування цілісної людини. В такому навчанні варто виходити з того,
що всі учасники рівноцінні й що індивідуальні відмінності варто приймати й ставитися до них із
увагою. Треба прагнути того, щоб зрозуміти кожного індивіда в його унікальності. Ніхто не повинен бути зверхнім, у тому числі й керівник, якому годиться замість цього взяти на себе роль
організатора й «першого серед рівних».
Педагогіка участі як метод добре вписується до контексту гуманістичної перспективи.
В цьому методі висока роль спілкування й взаємодії, а роль односторонньої передачі знань
і виступів керівника з доповідями навпаки знижена. Навчання відбувається спільно, а досвід
і знання кожної людини потрібні й активно використовуються. Важливість спільного навчання базується на припущенні про соціальний характер навчання. Знання, цінності, стосунки й
відповідальність будуються в ході взаємодії, в контексті, а не лише в межах індивідуальних
процесів. Кожен учасник — це «людина в дії» й «людина в ситуації».
Кожна людина відчуває світ по-своєму, тому важливою частиною спільного навчання буде
навчання вмінню бачити точки зору інших. Це створить особливу взаємозалежність, де кожен
ділиться своїми знаннями й люди вчаться один в одного. Навчання, яке побудоване таким чином, також розвиває комунікативні здібності й дозволяє учасникам зрозуміти, що вони несуть
відповідальність за свій внесок у спільну роботу. Ще однією перевагою цього методу є те, що
учасники добре пізнають одне одного.
Для оптимального функціонування навчання, яке базується на педагогіці участі, всі учасники мають сприймати його актуальним і значущим. Щоб досягнути цього, необхідно враховувати й культивувати ряд принципів. Ці підходи інтегровані у вправи, але ми хотіли б акцентувати на них увагу й тут.
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Навчання має бути орієнтованим на переживання. Це означає, що людина вчиться на
своїх власних переживаннях, які вона отримує в ході виконання вправ, незалежно від того, чи
це робота в групах, чи це — рольові ігри, дослідження, дискусії, роздуми, вправи для активізації групи чи інші вправи. Також навчання має бути орієнтованим на досвід, тобто особисті
знання й досвід учасників мають активно використовуватися. Коли знання й довід людини їй
самій потрібні, їй легше отримати нове розуміння й отримати новий досвід. Навчання має бути
максимально орієнтованим на реальність — через створення зв’язків із сучасністю й повсякденною ситуацією учасників. І, нарешті, воно має бути орієнтованим на майбутнє, повинно
бути творчим і формувати готовність до дій. Складні теми — такі як расизм, дискримінація,
упередження, конфлікти, голод і злидні — часто можуть бути дуже важливими й необхідними,
але їх завжди варто прив’язувати до можливості позитивної зміни.

3.2. Роль керівника

Хоча ви будете викладати такі дисципліни, як міжкультурне порозуміння, права людини й
вирішення конфліктів, вам не обов’язково бути експертом у цих питаннях. Безумовно, рекомендується мати освіту й теоретичну підготовку з цих тем, але не обов’язково. Найважливіше — щоб ви цікавилися оточуючим вас світом і суспільством. На ці теми є багато літератури,
вартої уваги, й ми можемо порекомендувати вам прочитати певні книжки й заглибитися у вивчення актуальної літератури перш, ніж ви візьметеся за роботу. Список літератури й Інтернетсайтів з прав людини ви знайдете наприкінці цього керівництва.
Вправи, які тут пропонуються, дуже різноманітні, й вони вимагають від вас більших знань
і вмінь, ніж інші. Оскільки в усіх людей різне походження й різний життєвий досвід, деякі керівники надаватимуть перевагу певним вправам перед іншими. Ви дуже швидко зрозумієте, які
вправи вимагають від вас більших знань, ніж ви думали спочатку Тому важливо буде вивчити
спеціальну літературу й знайти відповідну інформацію. Ще одна порада — спробуйте уявити
собі, як буде відбуватися вправа з самого початку до кінця. Таким чином ви зможете подумати
над тим, які питання можуть виникнути по ходу роботи.
Прислів’я каже, що повторення — основа навчання. Коли ви вперше проводите вправу,
вам можуть ставити питання й висловлювати думки, до яких ви не готові. Можливо, ви навіть
можете відчути, що ви не можете дати на них достатньо хороші відповіді. Однак, це зовсім не є
поразкою. Такий досвід лише спровокує нові процеси мислення всередині вас і дозволить вам
«вирости» разом із роботою, яку ви виконуєте. Й наступного разу ви вже будете готові набагато
краще. Чим більше у вас досвіду, тим кращим ви стаєте, й тим більш цікаві освітні процеси ви
можете ініціювати.
Хороший керівник вчиться на льоту й постійно підвищує свою кваліфікацію. Він чи вона
постійно ділиться своїм досвідом і знаннями з іншими й закликає всіх учасників робити те ж
саме. Найважливіша порада для того, щоб упоратися з цією роллю, — це поводитися відповідно до тих цінностей, які ви викладаєте. Часто кажуть, що слова — словами, а справи — справами. Всі люди різні, й у кожного керівника є свій спосіб виконувати покладені на нього обов’язки.
Розмірений і впевнений стиль роботи формується через досвід і шліфується роками. Навіть
найкращі керівники можуть завжди щось у собі покращити.

3.3. Команда керівників

Навчання правам людини, міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів створює
інтерес не лише для учасників, але й у більшій мірі для керівника, який отримує можливість
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підвищувати рівень своїх знань і свого досвіду. Але таке навчання з використанням педагогіки участі вимагає від викладача дуже багато. Керівник має не лише активно брати участь у
навчанні слухачів і постійно бути присутнім на заняттях, але також керувати процесом і бути
натхненником. У школі прав людини тривалістю вісім-дев’ять днів, як уже було зазначено,
рекомендується мати двох керівників. Це дозволить розділити між ними обов’язки й сфери
відповідальності. Коли викладають двоє людей, вони можуть доповнити одне одного. Якщо в
навчанні використовуються більше знань і точок зору, то воно стає від цього лише багатшим.
Команда також може складатися з більшої кількості людей інших спеціальностей, як, наприклад, тренерів, педагогів драми й інших. Коли «команда» спеціалістів працює разом тривалий
час, то її члени постійно стають більш упевненими один в одному й вчаться активно використовувати досвід і знання одне одного в навчанні, в інтересах і з користю для самих себе й для
учасників.

3.4. Оточення

Для того, щоб навчання відбувалося успішно, важливо створити таке оточення, в якому
учасники отримають хороші й рівні можливості для ефективної роботи, для дослідження, для
експериментів і творчості. Атмосфера, яка заохочує до діалогу, співпраці, довіри, відповідальності й незалежності, допоможе створити таке середовище, в якому учасники відчувають підтримку всіх інших, відчувають, що їх приймають. Упевненість і визнання — це основні умови
формування в людини бажання й здатності поділитися знаннями, враженнями й досвідом, готовності відверто мислити. Відкритий керівник, який дослухається до інших, який показує однакову повагу й довіру до кожного, буде сам користуватися повагою й створить атмосферу спокою
й упевненості. Важливо, щоб його слова й дії були чіткими й однозначними. Керівник повинен
допомогти учасникам усвідомити свою відповідальність за хорошу атмосферу для навчання.
Учасникам треба уважно ставитися одне до одного й брати участь у процесі навчання.
Хороші керівники стимулюють міркування, критичне мислення, раціональну аргументацію
й прагнення відстоювати власні позиції. Вони підкреслюють, що дорослість і розвиток можуть
передбачати зміну переконань. Хороші керівники — це ентузіасти, вони схильні до роздумів і
проявів турботи щодо інших. Почуття гумору також немаловажливе. Керівники, які багато віддають іншим, багато отримують на заміну, й на цьому досвіді вчаться всі разом.

3.5. Підбір теми вправ

Вибір і поєднання тем і вправ залежать від наявного місцевого контексту, цільової аудиторії, цілей та часу. Координатор школи, який складає програму школи на кілька днів, повинен
уважно обміркувати підбір вправ і оптимальні способи їхнього поєднання. Для того, щоб скласти хорошу добірку вправ, варто чітко визначитися з цілями школи: чого ми хочемо досягнути?
Наш досвід показує, що місцевий контекст часто є визначальним для вибору мети й тем
для занять. На Балканах, наприклад, основними проблемами, крім загального знання прав
людини й міжкультурного порозуміння, є минуле, війна й конфлікт, пошук істини, примирення й
судова справедливість. В Росії й Білорусі основна увага нерідко приділяється демократії, плюралізму, участі в політичному житті, свободі слова, цензурі й корупції, а також бідності. В той
час як у Європі це можуть бути теми расизму, дискримінації й міжнародної солідарності.
Якщо координатор школи не знайомий з групою, йому треба зібрати інформацію про учасників. Чи треба тут враховувати якісь особливі фактори? При вивченні групи й спробі зро-
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зуміти, чого саме треба досягнути, координатор зможе легше осягнути, як використовувати й
поєднувати одну з одною різні вправи.
У школі прав людини ми рекомендуємо використовувати вправи для запам’ятовування
імен і презентації себе в перший день, щоб учасники змогли познайомитися один з одним.
Також можна порадити використовувати вправи з активізації групи. Такі вправи також можна
використовувати в перервах між тривалими блоками занять, щоб, кажучи буквально, зарядитися енергією. Часто вправи для активізації групи можна використовувати для ілюстрації
важливих положень.
По мірі того, як керівник отримує досвід, він починає розуміти, які вправи ефективні, а які
можна дещо покращити. Добре правило тут — розвивати те, що проходить вдало й доцільно
випробовувати нові вправи. Досвід організації шкіл буде найкращим початком для розвитку
керівника. Роздумуючи над вправами разом з учасниками, керівник зможе краще зрозуміти,
які вправи працюють у групі, й використовувати цей досвід під час організації наступної
школи.

3.6. Розташування в класі — у формі підкови

Для більшості вправ треба багато місця — для загальних обговорень, роботи в групах
і фізичних вправ. Найкращим буде посадити учасників напівколом — у формі підкови, коли
керівник сидить чи стоїть обличчям до всіх учасників. Парти не є необхідністю, вони навіть
частково небажані, оскільки створюють видимий бар’єр. Виключенням є лише тривалі лекції,
коли учасники хочуть вести нотатки. Форма підкови також зручна для створення атмосфери
рівноправності й довіри між слухачами й викладачем. Розташування стільців напівколом також
дуже мобільне — стільці легко переміщуються, якщо необхідно швидко змінити розташування, наприклад, під час роботи в групах, чи коли треба звільнити місце для фізичних вправ з
активізації групи. Коли група знову переходить до обговорення, стільці треба знову розставити
напівколом.

3.7. Робота в групах

Робота в групах є важливою частиною багатьох вправ. Перевага роботи в малих групах
полягає в тому, що багато учасників отримують можливість висловитися, а також у тому, що в
групі легше бути відкритим і відвертим. Часто спілкування відбувається краще в малих групах,
де рівень об’єднаності, розуміння й причетності та відповідальності за спільну справу вищий,
ніж у великих групах. При об’єднанні в малі групи можна одночасно працювати над кількома
темами, можна досягти більшого й результат буде багатогранним. Ідеальна кількість учасників для маленької групи — четверо. Це достатньо маленька група для того, щоб забезпечити
активну участь кожного, й достатньо велика для того, щоб спонукати до творчості й багатоманіття. (Про об’єднання в групи дивіться в розділі 4 «Вступні вправи й вправи для активізації
групи» на сторінці 25).
Важливо, щоб керівник давав чіткі інструкції й розповідав, що очікується від роботи в групах. Чи треба збирати якусь інформацію? Чи треба щось записувати? Чи повинна група показувати результати своєї роботи? Також давайте чіткі інструкції щодо того, скільки часу дається
групі на роботу. Після того, як групи почали працювати, важливо допомагати їм своїми відповідями на всі можливі питання, пояснювати їм, що саме учасники зрозуміли неправильно й
слідкувати за тим, щоб усе проходило нормально.
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За загальним правилом усі групи представляють результати своєї роботи на загальних
зборах (за обмеженого часу — можливо, лише частини результатів). Керівник закликає всіх
учасників долучатися до виконання групового завдання. Однак часто один чи двоє беруть
на себе роль лідерів. Завжди треба перепитувати, чи є в інших членів групи коментарі чи
доповнення. Керівник мусить виділити достатню кількість часу на виконання групового завдання. Досвід показує, що виконання групового завдання вимагає більше часу, ніж на нього
дається. Це не варто сприймати негативно, тому що «перевитрата» часу — це ознака того,
що процес навчання складається успішно. Учасники витрачають на виконання завдання
більше часу, тому що вони зацікавлені цим процесом і вважають корисним донести свою
думку до інших.

3.8. Лекція

Часто лекція є важливим елементом вправ. Хороша лекція повинна представляти нове
знання, пояснювати зв’язки й прив’язувати вправу до реальності. Якщо в ході виконання вправи учасники висловлюють думки чи роблять висновки, які, з точки зору керівника чи викладача,
варто уточнити, лекція може стати прекрасною можливістю для внесення таких коректур.
Дуже важливим є добре підготуватися до лекції. Чим краще ви підготовані, тим упевненішим і кращим буде ваш виступ. Важливо, щоб лекція була сконцентрована на певній проблемі.
Якщо ви намагаєтесь охопити занадто багато ідей, це може лише все заплутати й зіпсувати.
Обов’язково розповідайте про особистий досвід, хороший та поганий. Ніщо не сприймається
з таким інтересом як розповіді керівника про його особисті досягнення й провали. Розповіді
й історії з реального життя, бажано про конкретних людей, — це також дуже хороший метод
привернути увагу слухачів.
Краще використовувати замітки до ключових понять. Якщо лекція читається вголос, за
раніше підготованим текстом, вона має дуже сухий вигляд. Добрий доповідач також використовує зоровий контакт, розповідає чітко й голосно. Для того, щоб привернути увагу слухачів,
під час доповіді можна рухатися, використовувати жести й міміку, щоб виокремлювати певні
моменти. Записуйте важливі ключові слова на дошці чи на планшеті з перекидними аркушами
(фліпчарт). Технічні засоби, такі як проектор, мультимедійний проектор, кіно- й відеопроектор
можуть стати хорошою допомогою, але не захоплюйтеся ними занадто, щоб не потрапити в
залежність від них. Інколи техніка може, навпаки, завадити передачі змісту доповіді. Часто
учасники найкраще сприймають міжособистісне спілкування.
Лекція має тривати не більше, ніж півгодини. Якщо вона розрахований на час, більший за
зазначений, її варто розділити на дві частини, зробити між ними перерву або зайнятися вправами з активізації групи. Також можна роздати учасникам друкований короткий зміст лекції
після її завершення.

3.9. Загальне обговорення

Важливою частиною вправ є міжособистісна комунікація, яка відбувається під час групової роботи й загальних обговорень. Саме під час обговорень висловлюються думки, аргументи, відбувається формування оцінок і обмін ними. Багато вправ передбачають важливі
обговорення як на початку, так і в ході виконання вправи. Крім цього, всі вправи мають останній
етап, який називається «Роздуми». На цьому заключному, загальному обговоренні група має
подумати над отриманими знаннями, сприйняти й «переварити» їх.
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Основним принципом школи прав людини є можливість обговорення будь-якої проблеми,
яка ґрунтується на уявленні про людину як розумну істоту, яка мислить. Для того, щоб ми змогли приймати якомога кращі рішення, суспільство має створити умови для вільного, відкритого,
такого, що ґрунтується на плюралізмі, обміну думками. Ніколи раніше ЗМІ не відображали
суспільство як у поганому, так і в хорошому світлі так, як зараз. Діти й підлітки дуже багато знають про оточуючий світ: про близькі й далекі культури, про війни й конфлікти, про неонацизм,
про дискримінацію й утиски, про злочинність і насилля, про любов і сексуальність. Виходячи
з цього, ми вважаємо, що варто дослухатися до їхньої думки. Вони бачать і відчувають багато чого й мають мати можливість висловитися. Нам не варто боятися вільної дискусії, навіть
коли розгораються пристрасті. Деякі теми дуже складні для обговорення, але вони не стануть
легшими, якщо їх будуть замовчувати, швидше навпаки. Інколи буває розумним не піднімати
найбільш суперечливі питання в перший же день, а почекати з ними декілька днів.
Вільна дискусія не означає, що учасникам не треба поважати одне одного й гідність одне
одного. Свобода передбачає відповідальність. Саме тому важливо, щоб дискусія відбувалася
в доброзичливій та спокійній атмосфері, атмосфері поваги. Тільки тоді, як ми будемо сприймати дітей і підлітків серйозно й проявляти до них довіру, ми зможемо підготувати їх до демократичної відповідальності, яка буде покладена на них при входженні до дорослого життя.
Важливо, щоб процеси спілкування протікали спокійно й координувалися керівником.
У зв’язку з цим рекомендується, щоб керівники й учасники подумали над тим, у чому полягають основні ознаки й відмінності дискусії й діалогу.
Там, де дискусія будується на аргументації й має на меті переконати іншого, діалог має на
меті обмін різними думками й досвідом. Суть діалогу в тому, щоб слухати — навчатися — змінюватися. Якщо в дискусії (як, наприклад, у пропаганді) ми намагаємося переконати іншого, то
протягом діалогу ми хочемо дещо зрозуміти. Якщо в дискусії ми хочемо перемогти опонента,
то в діалозі ми намагаємося подолати властиві нам стереотипи й образи ворога. Й дискусія, й
діалог — це процеси дослідження й розвитку. Загалом, нам, мабуть, варто ширше використовувати діалог і дещо менше — дискусію.
Більш глибоке розуміння інших також дозволить мені глибше зрозуміти самого себе. Це зовсім не те ж саме, що легковажний релятивізм. Я не відступаю від того, що вважаю істинним і правильним, якщо лише вагомі причини не
переконають мене. Але це значить, що я визнаю, що мій досвід — це виключно мій досвід. В інших — свій, інший, досвід. Якби я був на їхньому місці, я би,
ймовірно, думав так само, як вони. Я мушу докласти зусиль, щоб зрозуміти
хід їхньої думки. Не для того, щоб некритично перейняти його, але для того,
щоб отримати більш правдиву картину реальності.
(Інге Ейдсвог)
Для того, щоб діалог і дискусія стали креативними для учасників, важливо, щоб керівник
запропонував їм самим виступати з репліками, коментарями й питаннями. Необхідною умовою активної участі слухачів є атмосфера поваги, відвертості й бажання слухати, така, щоб усі
відчували довіру до інших і безпеку. Якщо середовище навчання є сприятливим, це може надати вам багато переваг. Що стосується міжкультурного порозуміння, прав людини й владнання
конфліктів, то в учасників, як правило, знаходяться доволі ґрунтовні знання, уміння й досвід.
Часто вони цього просто не усвідомлюють.
На загальних обговореннях варто запропонувати учасникам представити свої аргументи й
роздуми, при цьому треба уникати загальних питань, можливі відповіді «так» або «ні», всюди, де
це лише можливо. Такі прості питання мають дуже обмежену цінність і слабко сприяють розвитку. Якщо такі питання все ж ставляться, керівник мусить доповнити їх: «Що ти маєш на увазі?»,


Inge Eidsvåg. Menneske først. Utdanningsdirektoratet 2004. Norge.
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«Чи можеш ти висловитися детальніше?» Якщо й це не допоможе, то можна сказати чесно, що
відповіді «так» чи «ні» мало про що говорять як самому керівнику, так і іншим людям.
Під час обговорень не треба боятися тиші. Часто тиша означає, що учасникам потрібен
час для того, аби переварити й осягнути почуте. Якщо керівник почуває необхідність у тому,
щоб заповнити порожнечу, він може узагальнити найважливіші моменти, торкнутися інших
сторін проблеми й спробувати спровокувати дискусію.
Іноді буває непросто організувати обговорення так, щоб усі змогли взяти участь у ньому.
В таких випадках треба поставити питання й попросити кожного учасника, по колу, висловити
свою думку. Також буває, що деякі учасники не встигають нічого сказати, тому що інші говорять
занадто багато. Тоді можна звернутися прямо до того, хто нічого не казав, і спитати, що він думає з приводу цього питання. Й остання можливість — це перейти від загального обговорення
до роботи в малих групах, де кожен учасник матиме більше можливості висловитися.
Також трапляється, що розмова відхиляється від теми, йде в площини, які не пов’язані
з основною темою. Тоді керівник мусить повернути її до потрібної теми. Можна, наприклад,
сказати: «Це, безумовно, дуже цікаво, але не стосується нашої теми. Я пропоную продовжити
нашу дискусію після занять.»
Коли загальне обговорення добігає кінця, важливо, щоб керівник коротко узагальнив дискусію, зібрав усе до купи й разом із групою зробив із неї висновки.
В окремих випадках керівник може потрапити до ситуації конфронтації з деякими учасниками. Наприклад, йому ставляться провокаційні й складні питання або такі питання, суті яких
він не розуміє. В таких випадках рекомендується поставити зустрічне питання: «Що ви маєте
на увазі? Будь ласка, наведіть приклади, щоб проілюструвати питання.» Також можна спитати
інших учасників, чи є в них якісь думки чи досвід, які можуть прояснити це питання.
Інколи трапляється, що дискусія стає вкрай напруженою. Це природно. У відкритій та
спокійній обстановці люди можуть говорити те, що вони думають. А оскільки всі люди різні, висловлюються найрізноманітніші думки. Часто ці думки супроводжуються сильними емоціями.
Оскільки дискусія проходить під наглядом керівника і в ній не висловлюються особисті образи
й претензії, не варто боятися «високих градусів». Швидше за все, така ситуація лише показує,
що обговорюється щось насправді значуще.

3.10. Якщо виникають конфлікти

Якщо координатору школи чи керівнику вдасться створити сприятливе освітнє середовище, засноване на повазі, довірі одне одному й упевненості одне в одному, то ймовірність
виникнення конфліктів буде дуже малою. Однак подеколи конфлікти, все ж, можуть виникати.
Ситуації сварок і сильних розходжень у поглядах — це випробування для керівника, яке вимагає від нього цілеспрямованих дій. Він мусить втрутитися в ситуацію, а його вимоги мають бути
чіткими й зрозумілими.
Якщо конфлікт носить особистий характер, не варто дозволяти його в присутності інших
учасників. У таких випадках керівник мусить попросити замішаних у конфлікті учасників поважати інших і відкласти прояснення стосунків до кінця занять. У залежності від серйозності конфлікту керівник може наполягати на своїй участі у його вирішенні або просто запропонувати
свою допомогу.
 

За десять років роботи з навчанням підлітків та молоді із різних країн та культур ми жодного разу не зіштовхнулися з жодним серйозним конфліктом між учасниками; це ми пояснюємо тим, що витрачаємо багато
часу на знайомство, встановлення контактів у групі та створення доброзичливої й спокійної атмосфери
навчання.
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Якщо проблема пов’язана з обговорюваними в ході навчання темами, важливо обговорити
їх усі гуртом. Тоді всі слухачі навчаться багато чому, з’явиться можливість активно використати
конфлікт у навчанні — всі отримають цінний і корисний досвід успішного розв’язання конфліктів. Якщо ситуація загострюється, важливо, щоб керівник поводився спокійно. Учасники, які
беруть участь у конфлікті, дослухаються керівника й намагатимуться спокійно врегулювати
ситуацію. Якщо це необхідно, керівник може вимагати від учасників стримати себе, щоб стало можливим обговорити цю проблему спокійно. Після цього викладач може підкреслити, що
різниця в думках — це природно, але в цей же час необхідно поважати чужі думки так само,
як ми хотіли б, щоб поважали нашу думку. Серйозні непорозуміння треба сприймати з усією
відповідальністю, тому що вони дають нам можливість дізнатися про щось нове. Далі треба
попросити обидві сторони викласти свої позиції спокійно та чітко. Кожна зі сторін повинна мати
можливість викласти свою позицію до кінця, щоб її не переривали. Коли сторони, які до цього
були дуже емоційно затягнуті в суперечку, або й до цього часу лишаються затягнутими, бачать,
що їхню думку поважають, вони, ймовірно, будуть триматися ближче до проблеми й використовуватимуть можливість аргументувати свою позицію зважено.
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4.

Вступні вправи й вправи
для активізації групи

Є

ряд коротких вправ і видів активізації, які можуть успішно допомогти вам при проведенні школи й стануть важливим доповненням до вправ із міжкультурного порозуміння, прав людини й вирішення конфліктів. Вступні вправи й вправи для активізації
групи не варто недооцінювати. Вони допомагають організувати спілкування, сприяють різноманіттю видів діяльності, роблять процес навчання більш енергійним і цікавим. Використовуйте їх!

4.1. Знайомство
Представлення одне одного

Якщо учасники не знайомі один з одним, особливо, якщо в них попереду кілька днів спілкування, то варто приділити час знайомству. Цю вправу рекомендують проводити на початку
школи.
Учасники сідають напівколом, у формі підкови, й ті, хто сидять поруч, утворюють пари.
Якщо учасників непарна кількість і хтось лишився сам, до нього приєднується керівник. Парам
дається завдання поговорити одне з одним п’ять хвилин і дізнатися якомога більше одне про
одного: як звати напарника, звідки він родом, у якій школі чи в якому університеті він учився,
де працює, які має захоплення, до якої країни він хотів би поїхати, кому він хотів би подарувати
троянду, з ким хотів би повечеряти?
Через п’ять хвилин співрозмовники представляють один одного. Той, кого представляють,
піднімається. А той, хто представляє, лишається сидіти. Після кожного представлення було
би ввічливим поаплодувати. Якщо в групі більше 18 людей, представлення варто провести в
кілька «змін» із перервами чи з вклинюванням вправ на активізацію групи.

Гра в імена з м’ячем

Всі учасники стають у коло, один із них отримує м’яч. Цей учасник називає своє ім’я й
кидає м’яч далі. Так триває, поки кожен не назвав своє ім’я. Потім правила ускладнюються:
гравець із м’ячем називає своє ім’я, а потім ім’я іншого гравця й кидає йому м’яч. Так триває
доти, доки всі не назвуть свого імені й імені ще однієї людини по разу.
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Гра в імена та рухи

Всі стають у коло. Один із учасників називає своє ім’я й робить якийсь рух. Його сусід має
повторити ім’я й рух, а потім назвати своє ім’я й інший рух. Третій гравець повторює ім’я й рухи
перших двох, а потім додає свої й так далі. Поступово повторення стає все складнішим, але в
той самий час цікавішим. Учасники можуть трошки «суфлювати» один одному. Останнім має
повторити імена й рухи всіх керівник.

«Стежка імен»

Всі учасники сідають на стільці в коло, ведучий стає до центру й бере до рук м’який
предмет, наприклад, згорнутий у трубку аркуш паперу. На початку гри ведучий вигукує ім’я
одного з гравців, а потім одразу ж намагається «вдарити» його паперовою трубкою по голові. Цей гравець має врятувати себе, вигукнувши ім’я іншого гравця, інакше ведучий його
вдарить. Той, чиє ім’я вигукнули, піднімає руку догори, щоб показати, де він сидить. Ведучий тепер намагається вдарити цього гравця, а той, у свою чергу, рятуючи себе, має
вигукнути ім’я третього, допоки його не вдарили. Так триває далі, аж доки ведучому не
вдасться вдарити якогось гравця по голові. Тоді той, хто програв, виходить до середини й
стає ведучим.
Ця вправа рекомендована для груп, у яких учасники вже трохи познайомилися, наприклад, після кількох днів занять.

4.2. Очікування й правила поведінки
Які наші очікування?

У школі прав людини, де навчання триває кілька днів, рекомендують на початку роботи
приділити час з’ясуванню очікувань слухачів.
Всі учасники отримують листочки-самоклейки, на кожному з яких вони мають відповісти на
одне з наступних питань:
Що я очікую від навчання?
Що я очікую від самого себе?
Що я очікую від групи?
Що я очікую від керівників?
Учасники мають писати розбірливо, щоб усі могли це прочитати, краще за все ― друкованими літерами. Це опитування має бути анонімним. Поки учасники пишуть (10 хв.), керівник
готує чотири великі аркуші. Зверху на кожному аркуші пишеться одне з перерахованих вище
питань ― як заголовок. Коли учасники готові, вони приклеюють свої листочки з відповідями
на великий аркуш. Далі зачитуються відповіді з маленьких листочків. Це роблять або ж самі
учасники (краще за все ― дві людини на аркуш), або керівник.
У ході цієї вправи учасники розповідають самі собі, один одному й керівнику, чого вони
чекають від навчання. Разом із тим вони зміцнюються в розумінні, що якість курсів залежить
від них самих. Аркуші з відповідями можна прикріпити на стіну, щоб вони висіли там протягом
усього часу роботи школи, й учасники могли за необхідності звертатися до них.
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Правила поведінки

Якщо учасники будуть знаходитися поруч кілька днів, рекомендується розробити правила
навчання й проживання. Тут важливо скласти їх разом. Якщо кожен учасник зробить свій внесок до складання правил, то всі разом відчуватимуть свою відповідальність за їх дотримання.
Зрозумілі й справедливі правила допоможуть уникнути конфліктів у групі й позитивно відображатимуться на навчанні.
Учасники можуть подумати кілька хвилин (можливе також обговорення в парах), які
правила будуть потрібні для того, щоб навчання принесло найбільшу користь. Ці пропозиції мають бути оцінені на загальному обговоренні. Коли група досягла згоди з приводу
певного правила, воно записується на великий аркуш. Прийняті правила стають «угодою»,
обов’язковою для всіх слухачів і для керівника. Текст «угоди» має висіти на стіні протягом
усього часу школи.
Приклади правил:


Виявляти повагу один до одного



Приходити вчасно



Говорити по черзі



Піднімати руку, якщо хочете щось сказати



Мобільна тиша



Треба обговорювати проблему, а не людину



Важливо не те, хто правий, а те що правильно



Дурних питань не буває



Може бути кілька правильних питань, а не лише одне



Кожен може уникнути дискусії, якщо є певна тема, обговорювати яку учасник не
бажає

Якщо група проведе кілька днів разом і проживе гуртом, то можна запропонувати такі правила:


Всі мають поснідати, щоб зарядитися енергією на день занять



Поважайте інших людей, які знаходяться в тому ж місці, що й ви



Всі учасники мають бути в своїх кімнатах о 23.00



Жодного галасу після 24.00

4.3. Об’єднання в групи

Спосіб об’єднання в групи має важливе значення як для спілкування, так і для навчання.
Інколи склад групи нічого не значить, і учасники можуть групуватися самостійно. Тоді керівнику
достатньо сказати, що треба об’єднатися в групи по чотири людини.
Однак, часто необхідно свідомо розподілити учасників якось інакше. Це робиться для
того, щоб зібрати учасників, які все ще не познайомилися, до однієї групи. В інших випадках можна об’єднати в різні групи людей, які весь час разом. Як правило, керівнику варто
уникати формування «елітних» чи «слабких» груп. У гіршому варіанті невдало сплановане
й погано проведене групування може все зіпсувати. Досвід показує, що учасникам подобається, коли склад групи завжди різний, коли доводиться працювати щоразу з новими
людьми.
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2+2=4
Простий спосіб об’єднання груп ― попросити учасників повернутися до свого сусіда, щоб
утворилася пара. Потім дві сусідні пари об’єднуються в четвірку. Цей спосіб не займає багато
часу й підходить для перших занять, коли учасники ще зовсім не знайомі, а також для завдань,
у яких походження учасників не має значення.
1, 2, 3, 4, 5 – 1, 2, 3, 4, 5 – 1, 2, 3, 4, 5
Часто люди, які знають один одного дуже добре, сідають на заняттях поруч. Для того, щоб
групи щоразу не були однакові, доцільно використовувати інший спосіб об’єднання в групи,
який перемішує учасників випадковими способами. Тоді учасники, які не дуже добре знайомі,
отримують можливість попрацювати разом.
Об’єднання в групи відбувається так: перший учасник, який сидить у напівколі, каже
«один», другий — «два», третій — «три» й так далі, до потрібного числа, наприклад, п’яти.
Після п’яти рахунок починається спочатку ― шостий каже «один», сьомий — «два» й так далі.
Коли розрахунок завершений, керівник пропонує учасникам зібратися в групи за номерами
(«перші номери», «другі номери», «треті номери» й так далі).

Лотерея

Можна розділитися на групи випадковим способом ― витягуючи білетики з номерами групи.

4.4. Вправи для активізації групи

Вправи для активізації групи ― це динамічні й веселі вправи, які часто передбачають фізичну активність за участі всієї групи. Вони займають небагато часу, зазвичай не більше десяти
хвилин, між тим, ми отримуємо важливу перерву між заняттями. Вправи для активізації групи
створюють позитивну атмосферу й допомагають сформувати в учасників відчуття єдності.
Вправи для активізації групи можна використовувати для того, щоб:


почати день весело й з новими силами



поспілкуватися й краще познайомитися з іншими учасниками



зробити паузу в заняттях і зарядитися енергією



підійти до вивчення нової теми чи проблеми й проілюструвати її

Хоча вправи для активізації мають багато позитивних аспектів, важливо не перестаратися з їх використанням ― тоді учасники можуть подумати, що навчання — це більше гра, ніж
серйозна справа.

Побудова

Ця проста вправа допомагає краще зрозуміти значення співпраці й місце людини в суспільстві чи спільноті людей.
Завдання полягає в тому, щоб стати в шеренгу за певною ознакою. Наприклад, коли найвищий стоїть в одному кінці, а найнижчий ― в іншому. Група також може побудуватися за більш
складними ознаками ― вік, кількість днів, що лишилися до дня народження, розмір взуття та
інше. Під час завдання не дозволяється ні розмовляти, ні писати. Після того, як група стала в
шеренгу, керівник перевіряє вірність побудови.
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4. Вступні вправи й вправи для активізації групи
Після цієї вправи група може перевірити, як складалася співпраця. Коли було найважче
побудувати шеренгу? Чому? Чи потрібен був лідер, щоб скоординувати роботу? Які висновки
ми можемо зробити з цього?

Вітер

Всі учасники, крім одного ― ведучого ― сідають на стільці таким чином, щоб утворити
коло. Ведучий каже, наприклад: «Вітер дме на того, хто в кросівках», тоді всі учасники, взуті в
кросівки, мають піднятися, знайти інший вільний стілець і всістися на нього. Той, хто лишився
без стільця, стає ведучим, заходить до центру кола й каже: «Вітер дме на того, в кого...» (на
приклад, є прикраси, ремінь, червоні черевики, окуляри й ін.), й гра продовжується.

Доторкнися до плечей

Учасники стають у коло, обличчям усередину. Одна людина стоїть поза колом, її завдання ― доторкнутися до плеча одного з людей у колі. Той, до кого доторкнулися, вибігає з кола й
біжить по колу назад на своє місце. Той, хто доторкнувся, теж біжить по колу, але в іншому напрямку. На півдорозі вони зустрічаються, вітаються й називають свої імена. Лише після цього
їм можна продовжувати біг. Той, хто прибіжить останнім, лишається поза колом і знову починає
гру ― торкається до плеча одного з гравців.

Будинок, людина й землетрус

Всі учасники виходять й об’єднуються в групи по троє. Двоє в кожній групі беруться за руки
й піднімають їх ― це «будинок». Третій учасник — «людина» — заходить під руки перших двох.
Руки опускаються, неначе зачиняють «людину» всередині «будинку» й захищають її. Треба
створити будинки відповідно до кількості трійок. Один гравець — «ведучий» — стоїть у центрі
кола, оточений «будинками».
Завдання «ведучого» — давати команди «будинок», «людина» й «землетрус». Якщо ведучий командує «будинок», то гравці, які уособлюють будинок, піднімають руки, випускають
свою «людину» й намагаються знайти іншу. Якщо ведучий командує «людина», то всі «люди»
виходять із «будинків» і намагаються знайти собі нові. Тоді всі гравці-«будинки» мають підняти
руки, щоб «люди» могли «заходити» й «виходити». Якщо ведучий каже «землетрус», то всі
«будинки» «руйнуються» й треба «будувати» їх заново, з нових гравців. Ведучий, який до цього
тільки командував, тепер теж стає «будинком» або «людиною». Гравець, який лишився сам і
не став ні «людиною», ні «будинком», лишається в центрі й продовжує гру.
Зазвичай треба зіграти в цю гру кілька разів, допоки всі зрозуміють її зміст і розберуться, що
вони мають робити. Але коли всі зрозуміли правила, гра стає дуже динамічною й веселою.

Мати й діти, слон і пальма

У цій вправі учасники створюють фігури. Всі стають у коло, обличчям до середини, а в цент
рі кола знаходиться один учасник, «ведучий». На початку гри він дає команду «мати й діти»,
«слон» чи «пальма» й вказує на одного з гравців. Обраний гравець разом зі своїми сусідами
утворює фігуру, а ведучий починає лічити. Якщо гравці встигають зробити фігуру до десяти,
середній гравець із трійки стає ведучим, стає до центру й обирає нового гравця, а той зі своїми
сусідами будує фігуру.
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Перед початком гри важливо пояснити гравцям, як будуються фігури. Можна взяти гравців
і показати це на них. Після того, як вони «розігрілися» й навчилися швидко й без помилок будувати фігури, керівник може запропонувати їм нові фігури. Можна, наприклад, запропонувати
«мотоцикл», «поїзд» чи «літак». Ця вправа дуже динамічна й весела.
«Мати й діти»: Гравець, якого обрали, зображує мати, яка мішає велику каструлю з супом. Однією рукою цей гравець зображує каструлю, а іншою помішує в ній суп широкими рухами по колу. Інші гравці навприсядки зображують дітей, які при цьому засовують великого
пальця до рота.
«Слон»: Гравець, якого обрали, зображує хобот слона, витягуючи складені перед обличчям руки й рухаючи ними вверх і вниз. Інші гравці зображують вуха слона, витягуючи руки над
головою колом, одночасно відхиляючись убік від «хобота».
«Пальма»: Гравець, якого обрали, піднімає руки догори, зображуючи найвище пальмове
листя. Інші гравці витягають руки догори й зображують бокове листя пальми. При цьому вони
відхиляють корпус убік від центру.

Фігури

Гравці утворюють два кола з рівною кількістю гравців, одне коло всередині іншого. Вони
стають обличчям до обличчя з кроком в 1 метр. Ті, хто знаходяться у внутрішньому колі, мають стояти непорушно. А ті, хто ззовні, надають «внутрішнім» форму, рухаючи їхніми руками,
ногами, головою й тулубом. Коли один гравець зробив із іншого фігуру, він переходить до наступного. Ті гравці, яким уже надано форму, мають застигнути в цьому положенні, поки інший
гравець не підійде до них і не зробить із них нову форму. Після п’яти хвилин учасники міняються місцями, тобто «внутрішні» стають «зовнішніми» й надають форму «внутрішнім».
Після того, як гравці певний час повправлялися в грі, треба підсумувати результати гри.
Що відчували гравці, коли надавали форму іншим? Що вони відчували, коли їм самим надавали форму? Чому? Який висновок ми можемо з цього зробити?
Ця вправа демонструє, що люди формують один одного через контакт і спілкування. Ми
відчуваємо на собі вплив інших і є певною мірою «продуктом» інших. Тому ми маємо піклуватися про інших і впливати одне на одного позитивно. Цю вправу можна використовувати з
темами «ідентичність» і «міжкультурне порозуміння».
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5.

Права людини — вступ

Права людини — це права індивіда й обов’язки держави

П

рава людини визначають, які обов’язки влада має стосовно людей. Кожна держава
несе відповідальність за забезпечення однакового ставлення до всіх людей незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національності й
соціального походження, майнового статусу, народження та інших ознак. Влада також відповідальна за надання кожному харчування та соціального захисту — шкільного навчання, роботи
й медичних послуг — а також доступу до науки й культури, свободи слова, свободи віросповідання, свободи асоціацій та права на участь у керуванні країною.

5.1. Етичне підґрунтя

Сутність концепції прав людини полягає в бажанні захистити людську гідність. З цією метою права людини визначають деякі основні стандарти життя індивіда, які мають виконуватися. Їхня універсальність походить із того факту, що в крайньому випадку в цьому відношенні всі
люди рівні. Таким чином людська гідність і рівність — це ключові цінності прав людини. Відповідно, права людини базуються на етичних нормах. Право на життя базується на уявленні
про неможливість позбавити когось життя. Право на їжу базується на неможливості відмовити
комусь у харчуванні. Право на свободу виходить із неможливості утримувати когось у неволі.
Право на захист від дискримінації базується на тому, що дискримінувати — несправедливо
й так далі.
Чи є тоді права людини найменше кратне універсальної етики? Багато хто так вважає,
в той час як інші стверджують, що моральні норми швидко змінюються й залежать від місця
й часу. В нас зараз немає необхідності давати оцінку цьому питанню. Достатньо сказати, що
права людини визнаються сьогодні всіма державами. З цього ми можемо зробити висновок,
що ці етичні основи також поділяють в усьому світі.
Основні етичні цінності складають фундамент і дають нормативну легітимність широкій
міжнародній системі прав людини, яка створювалася після другої світової війни, й яка дає
індивідам права, а державу наділяє певними обов’язками. Оскільки всі люди живуть у державах, то держави мають створювати умови для дотримання й самі мають дотримуватися прав
людини. Виходячи з цього, стає зрозумілим, що влада не може бути абсолютною, але має
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бути обмеженою таким чином, щоб для населення країни створювалися мінімальні стандарт
достойного життя.

5.2. Передісторія

Історія прав людини така ж стара, як і історія всього людства. Весь час люди боролися з
несправедливістю, проти авторитарних правителів, за свободу й кращі умови життя. За свою
історію права людини пройшли шлях від ідеї до конкретних прав, за які борються групи людей
та окремі особистості, врешті, до міжнародних зобов’язань держав.
Основний механізм прав людини базується на старій ідеї виставлення умов владі, щоб
вона не могла керувати свавільно, щоб діяла на користь своєму народові. Вже чотири тисячі
років тому в Іраку, в найдревнішій відомій людству збірці законів — Законах Хаммурапі — було
сказано, що влада не повинна діяти свавільно, нею годиться керувати: «Нехай царством керує
справедливість (...) і не дозволить сильним притісняти слабких, ... просвітлює країну й буде на
користь народу». І хоча після цього ідея прав людини неодноразово виникала в історії філософії, історія людства значним чином створювалася правителями, які експлуатували свій народ
або втягували його до воєн і конфліктів.
Паралельно з технологічними, економічними й політичними змінами мінялись також і
владні відносини в суспільстві. Повільно, але точно різні групи людей висували вимоги щодо
розширення свобод і поваги до своїх прав. І влада поступово була вимушена підкоритися цим
вимогами.
Першим важливим документом, який визначав права індивідів щодо влади, була Велика
англійська хартія вольностей 1215 року. Ця «Велика декларація прав» була написана дворянством і духовенством як протест проти зловживання королем своєю владою, щоб змусити його
підкорятися цьому закону. В цьому документі був перерахований ряд свобод, таких як право
власності, заборона занадто високих податків і рівність перед законом. Хоча король і не дотримувався Великої хартії, цей документ усе одно отримав великий вплив, його часто цитували й
посилалися на нього.
В 17 й 18 сторіччях ряд європейських філософів, у тому числі Джон Локк (1632-1704), вводять поняття «природних прав людини». Ці права належать людині тільки тому, що це — людина, а не тому, що вона належить до певної країни, релігії чи групи. Ідеї Локка сильно вплинули
на розвиток прав людини в епоху Просвітництва. Він вважав, що всі люди народжені вільними
й рівними, й що вони мають однакові права. У своїй теорії правової держави він стверджував,
що закони повинні постійно керувати суспільством і правителями. Закони мають поширюватися й на правителів.
Ідеї Просвітництва про права людини також отримали великий вплив у Франції в 18 сторіччі. Там зростало незадоволення громадян політикою експлуатації, яку проводив король, в тому
числі це стосувалося непомірних податків. У ході Французької революції 1789 року громадяни
об’єдналися під гаслом «Свобода, рівність і братерство!», й, відповідно до ідей Локка, вони
почали висувати вимоги щодо свободи слова, свободи совісті, законності, захисту прав власності й права займатися підприємницькою діяльністю. В Декларації прав людини й громадянина, яка з’явилася після революції, було вказано: «Люди народжуються й лишаються вільними
й рівними в правах». Нові ідеї про те, як організувати відносини між громадянами й владою,
включно з принципом рівності перед законом, прийшли на зміну минулій системі привілеїв для
аристократії. Хоча за революцією прийшла реакція, й тисячі людей були свавільно страчені в
наступні роки, Декларація все ж отримала велике значення для всього політичного розвитку
Європи.
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У кінці 18 сторіччя ідеї прав людини отримали підтримку й в Америці. В 1776 році більшість
британських колоній Північної Америки оголосили свою незалежність від Британської імперії.
В Американській Декларації незалежності було закріплено ряд прав людини. В 1791 році під
впливом Французької революції в Конституцію США були внесені поправки, які гарантували
громадянам ряд свобод. Вони отримали назву «Білль про права».
Французька й американська декларації прав набули міжнародного значення, а права людини були включені до багатьох конституцій, які приймалися в ті часи в Європі. Однак, хоча багато держав і включали права людини до своїх конституційних законів, ці права так і не стали
універсальними, тобто, вони не розповсюджувалися на всіх людей у всьому світі.

5.3. ООН і універсальність прав людини

Сучасні міжнародні права людини вперше побачили світ у межах ООН (Організація
об’єднаних націй) у 1948 році, коли було прийнято Загальну декларацію прав людини. Лише
тоді права людини стали вперше універсальними.
Передумовами прийняття Загальної декларації стала Друга світова війна й створення
ООН. Війна забрала життя більше 50 мільйонів життів, були зруйновані цілі країни. Нацистський режим, окрім загарбницької війни проти інших держав, вів війну проти окремих груп
населення. Євреї, роми (цигани), гомосексуали, люди з інвалідністю й інші визнавалися режимом неповноцінними. Нацистська держава зробило дискримінацію інститутом і створила
закони про різне поводження з людьми. Наприклад, у Нюрнберзьких законах 1935 року було
сказано:
«Забороняються шлюби між євреями й громадянами німецької чи спорідненої
крові (...) Забороняються позашлюбні стосунки між євреями й громадянами
німецької чи спорідненої крові (...) Порушники цієї заборони будуть покарані
в’язницею».
Концентраційні табори чи, як їх називають, «табори смерті» стали жахаючими символами
зла. В них були вбиті мільйони людей, шість мільйонів із них тому, що вони — євреї.
Загальний досвід людей і влади, які пережили страхіття Другої світової війни, дали їм
змогу дійти згоди щодо необхідності створити всесвітню організацію, яка покликана працювати
задля миру в міжнародній спільноті. ООН була створена в США в червні 1945 року. На конференції в Сан-Франциско, де обговорювалися мандат і правила діяльності нової організації,
свої правила диктували країни, які перемоги у Другій світовій війні. Спочатку їх не так і сильно цікавили права людини. Однак на конференції були присутні глави багатьох недержавних
організацій — саме вони, спільно з делегатами з низки невеликих країн, активно лобіювали
права людини й намагалися поставити їх до центру обговорення. Крім цієї активності була ще
одна обставина, яка схиляла держави визначити права людини однією з найважливіших задач
ООН: звіти про те, що відбувалося в концентраційних таборах під час війни.
Екстремальний характер і масштабність гноблення відкрила очі світової спільноти на потребу міжнародного захисту прав людини. Цей захист повинен був спиратися на міждержавну
організацію, яка була би здатна зупинити силове втручання й слідкувати за тим, щоб держави приймали закони, які відповідали правам людини. Не можна було більше допустити, щоб
влада якоїсь держави гнобила своє населення, а інші держави й світова спільнота були би
не вповноважені втрутитися. Устав ООН 1945 року каже, що ООН повинна працювати над
зміцненням миру й співпраці між державами й захищати права людини. Однак у статуті ООН
не написано докладніше про зміст прав людини. Тому було створено спеціальну комісію з
визначення прав людини.
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Комісія ООН з прав людини складалася з 18 країн-членів, які представляли всі континенти,
належати до різних релігій та мали різні погляди на життя. Після більше ніж двох років переговорів і компромісів робота комісії завершилася прийняттям Загальної декларації прав людини
10 грудня 1948 року, яка багатьма сприймається як найважливіший документ, який будь-коли
був розроблений ООН. Із 56 делегацій 48 проголосували «за», 8 утримались. І жодна держава
не проголосувала «проти».
Декларація складається з 30 статей, які визначають права людини. З прийняттям Декларації права людини стали частиною міжнародного публічного права й глобальної концепції.
Вперше були розроблені міжнародні правила, які описують те, як держави мають ставитися
до своїх жителів. Таким чином ООН обмежила суверенітет держави. Те, як органи влади поводяться зі своїм населенням, перестало бути справою тільки цієї держави, це стало справою
інших держав і всієї міжнародної спільноти.
У книзі «Історія прав людини» (2004) Мішлен Р. Ішей пише, що за кожним історичним завоюванням у сфері прав людини наставав період глибокої реакції. Яскравим прикладом цього
може стати приклад загальності, за який боролися ще в ході Французької революції, який,
одначе, був витіснений націоналістичною реакцією. Однак автор зауважує, що реакційні сили
все ж не можуть відмінити завоювання минулого. Навпаки, історія зберігає права людини, й
кожне нове покоління будує все нові очікування й надії, відштовхуючись від того, що вже досягли попередники, й саме продовжує боротися за покращення свого існування й звільнення
від авторитарних правителів.
Сучасне розуміння прав людини, яке зафіксоване в Загальній декларації, можна вважати
синтезом кількох найкращих елементів безперервного процесу змін, який створює історію.

5.4. Які права?

Перші дві статті Загальної декларації містять у собі головні цінності: людську гідність
і рівність. У Статті 1 зазначено: «Всі люди народжуються вільними й рівними в своїй гідності й у своїх правах (...)» Стаття 2 розвиває концепцію рівності й підкреслює, що всі люди
мають одні й ті ж права: «Кожна людина має володіти всіма правами й усіма свободами,
які проголошуються цією Декларацією, без будь-якої відмінності щодо раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи іншого становища (...)» Це положення часто називають принципом
захисту від дискримінації. Статті з третьої по тридцяту детальніше визначають різноманітні
права.
Часто права людини розділяють на дві категорії: політичні та громадянські права й соціальні, економічні й культурні права. Першу категорію часто називають свободами. Права,
які до них належать, були сформульовані в епоху Просвітництва. Другу категорію часто називають соціальними правами, їхнього визнання вимагав міжнародний робочий рух у зв’язку з
промисловою революцією 19 та 20 століть.
Громадянські права захищають життя, особисту недоторканість, свободу совісті, приватне й сімейне життя, свободу слова, свободу асоціацій і мирних зібрань та свободу пересування.


Для того, щоб знайти спільну мову й спільний знаменник для етичного фундаменту, ЮНЕСКО (Організації
ООН з питань освіти, науки та культури) було доручено зібрати думки всіх великих цивілізацій та релігій
щодо поняття «загального блага» та їхніх побажань щодо того, що має бути включено до тексту Загальної декларації. Комісія також спростувала думку про те, що права є виключно західною концепцією, яка
виникла в епоху Просвітництва. Хоча мислителі цього періоду дійсно зробили великий внесок у розробку
цього питання.
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Політичні права забезпечують право на участь у керуванні своєю країною — через право
обирати й бути обраним.
Економічні права забезпечують право на працю, право на створення й участь у проф
спілках, право на страйк і на вільний спосіб життя.
Соціальні права забезпечують право індивіда на підтримку держави при втраті роботи,
хворобі, непрацездатності й у інших випадках, які знаходяться поза контролем самої людини.
Культурні права забезпечують право на навчання й участь у культурному житті, використання науки й авторського права.

5.5. Захист прав людини

Становлення й реалізація прав людини відбувається в три етапи. Спершу розробляються
міжнародні документи, які визначають обов’язки держави в сфері прав людини. Якщо декларації мають «лише» моральну й політичну силу, то конвенції — ще й юридичну. Як правило,
спочатку розробляється декларації, а вже потім — конвенції, що містять зобов’язання, як, наприклад, Декларація ООН про права дитини (1959), за якою з’явилася Конвенція ООН про
права дитини (1989).
Після складання тексту міжнародної конвенції держави мають ратифікувати її й таким
чином узяти на себе певні зобов’язання. Третім етапом є виконання державами зобов’язань
таким чином, щоб права людини були реалізовані на території цієї держави. Для того, щоб міжнародні конвенції мали максимальну дію й легітимність, треба, щоб їх ратифікувала якомога
більша кількість держав. ООН та інші міжнародні організації мають у цьому сенсі визначальну
функцію, в той час як держави несуть відповідальність за реалізацію. В індивідів з’являються
права, а в держави — обов’язки.

Національні механізми захисту

У всіх країнах є багато органів та інститутів, які покликані захищати права людини. Найбільшу відповідальність за це несе держава.
Органи державної влади
Способом, який найбільше зобов’язує, за допомогою якого держава може працювати над реалізацією міжнародних прав людини, є забезпечення їх у законодавстві. Багато
держав уже мають своє законодавство, яке вже захищає права людини й без проблем
ратифікує міжнародні конвенції. Інші повинні провести велику підготовчу роботу, щоб привести національне законодавство у відповідність до конвенції. Перш ніж держава приєднається до конвенції, вона зазвичай вивчає, які обов’язки пропонує конвенція, й яким
чином держава може їх виконати. Часто держава вимушена змінити своє національне законодавство, щоб привести його у відповідність до міжнародних конвенцій. Коли закони
гармоніюють з правами людини, важливо, щоб правоохоронні органи виконували їхні положення, проводили розслідування й виносили вироки за фактами порушення прав людини.
Держава може також приймати інші заходи для покращення захисту прав людини. Вона
може впровадити посаду вповноваженого з прав людини, проводити спеціальні заходи захисту найменш захищених груп, займатися просвітницькою діяльністю, розповсюдженням
інформації — як серед державних службовців, так і серед населення в цілому, включно зі
школярами.
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Громадянське суспільство
Також інші інститути в державі можуть працювати над захистом прав людини. Багато з них
стосуються громадянського суспільства. Це поняття охоплює всі інститути суспільства, які не
стосуються сфери державної влади чи владного апарату. Одним із найважливіших інститутів
громадянського суспільства є недержавні організації (НДО), які також називають незалежними, тому що вони в праві думати й казати без огляду на позицію держави.
Багато з таких організацій створені ентузіастами, які мають намір працювати для просування реалізації прав людини. Часто такі організації стають висловниками інтересів незахищених груп, таких як біженці, діти, ув’язнені, повії та інші. Важливою метою їхньої роботи є вплив
і тиск на владу для покращення стану цих груп. Організації часто мають широку громадську
підтримку й високу компетентність у своїх специфічних галузях. В демократичних суспільствах
влада часто дослухається їхньої думки й серйозно її сприймає. Часто між організаціями й дер
жавою складається діалог, і в багатьох країнах такі організації отримують від влади моральну
й фінансову підтримку.
Ці організації мають різні цілі діяльності й використовують різні методи роботи. Крім консультативної діяльності й конкретної допомоги окремим людям вони можуть спостерігати за
ситуацією щодо прав людини й давати рекомендації владі. Вони також можуть розповсюджувати інформацію щодо конкретних справ у ЗМІ, щоб створити ще більший громадський тиск.
Багато з них виконують важливу просвітницьку роботу. Ряд організацій надає фінансову й професійну допомогу іншим щодо захисту прав людини в інших країнах.
У державах, де відбувається грубе порушення прав людини, влада може сприймати громадські організації як нав’язливі й загрозливі, оскільки вони критикують державу. В багатьох
країнах активістів-правозахисників переслідують і вбивають. Тому важливим є те, щоб правозахисники з різних країн проявляли солідарність один із одним, сповіщали про те, що трапляється, й допомагали один одному іншими шляхами.
Засоби масової інформації
Вільні й незалежні ЗМІ є одним із найважливіших інститутів демократичного суспільства,
тому їхня роль у правозахисній роботі неоціненна. Вони слідкують за виконанням важливих
завдань — таких як інформування суспільства, організація дебатів, критика суспільства, інформування про обставини, що заслуговують на критику, та їхнє розвінчання. ЗМІ має велику
можливість впливу на громадську думку, тому їх часто називають четвертою владою. А це
покладає на них величезну відповідальність. Часто люди дізнаються про порушення прав людини з телебачення, радіо й газет. У вільному й демократичному суспільстві ЗМІ мають бути
«сторожовим собакою», який завжди дає всім знати, як тільки держава починає зловживати
владою. Коли ЗМІ звертають свою увагу на порушення прав і обставини, що заслуговують на
критику, це створює тиск на владу з метою здійснити позитивні зміни.
У багатьох країнах небезпечно бути журналістом, писати чи висловлюватися про порушення прав людини. Авторитарні правителі не люблять негативної уваги до свого правління й
можуть застосувати протиправні методи для боротьби з критикою. Щорічно вбивають багатьох
журналістів. Іще більша кількість журналістів постійно опиняються за ґратами за критику політики влади.
Бізнес
Бізнес має дуже широкий вплив на суспільство й також може різними способами зміцнювати права людини. По-перше, промисловці можуть надати своїм працівникам надійний
захист здоров’я, створити комфортні й безпечні умови праці, дозволити діяльність профспілок, а також забезпечити участь робітників у прийнятті рішень щодо питань, які їх стосуються.
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Підприємства й компанії мають співпрацювати з органами влади й працювати з дотриманням
прав людини.
У наш час існує багато підприємств і компаній, які працюють одночасно в кількох країнах.
Це так звані транснаціональні компаніях (ТНК), які використовують міжнародні виробничі ланцюги, переносять виробництво до кран із більш дешевою робочою силою й продають у інших
країнах за найвищими цінами. Багато з цих компаній мають великий оборот і великий вплив.
Зі ста найбільших промислових одиниць світу 51 — це ТНК, в той час, як 49 — це держави.
В той час як більшість держав підлягають демократичному контролю, цього ніяк не скажеш
про компанії. Часто найбільшим мотивом у їхній діяльності є можливість заробити якомога
більше грошей, і, на жаль, є приклади того, що це робиться за рахунок обмеження прав людини. Останніми роками ООН та інші організації впритул почали займатися цими проблемами.
В 1999 році з ініціативи ООН було створено всесвітню мережу підприємств «Глобал компакт»,
до якої входять компанії, які прагнуть працювати з дотриманням ділової етики й прав людини. Її мета — підвищити розуміння суспільством ступеня відповідальності бізнесу в захисті
прав людини. Багато компаній зізнаються сьогодні в тому, що поділяють таку відповідальність
і розробляють власні етичні стандарти своєї діяльності.
Компанії, які приходять у країни, де є масові порушення прав людини, мають намагатися відіграти важливу роль у покращенні ситуації. Вони можуть висувати вимоги владі країни
перш, ніж зробити інвестиції, а також не брати участь у корупції. Якщо вони дізнаються про
порушення прав, то можуть вимагати звільнення політичних в’язнів, заявляти про необхідність
створення профспілок і про неприйнятність катувань. Має стати саме собою зрозумілим, щоб
підприємства самі дотримувалися прав людини. Дитяча праця не має дозволятися, а діяльність компанії має базуватися на професійних правах працівників, а також на свободі слова й
об’єднання.
Багато хто вважає, що компанії повинні триматися якомога далі від країн, де відбуваються
серйозні порушення прав людини, й таким чином позбавляти владу легітимності. Інші вважають, що бізнес може працювати й там, водночас будучи критичним до того, що відбувається.
Вважають, що бізнес шляхом використання своїх зв’язків може впливати на те, що відбувається в державі, в окремих ситуаціях припиняти катування й рятувати життя людей там, де дії
інших організацій не досягають успіху.
Окремі громадяни
Хоча права людини є, перш за все, відповідальністю держави, окремі люди також мають
велике значення. Тому що кожна людина може змінити ситуацію. Варто нагадати, що держава
також складається з окремих людей, які разом утворюють дещо більше. Як індивіди, ми завжди маємо можливість вплинути на державу. Ми можемо зробити дуже багато для захисту прав
людини. Ми можемо почати обговорювати проблеми прав людини з близькими, на роботі чи
в школі. Ми можемо писати листи до газет, телефонувати їм, влаштовувати благодійні акції,
проводити демонстрації й кампанії. Якщо ви готові приділити правозахисній діяльності більше
часу, ви можете вступити до організацій і працювати в них волонтером. Також ми несемо велику відповідальність як виборці. Нам варто віддавати свій голос за політиків, які турбуються
про права людини як у нашій країні, так і за кордоном. Далі, важливо усвідомлено підходити
до того, що ми робимо як споживачі. «Думайте глобально, дійте локально» — ось девіз, який
можна успішно використовувати. Не купуйте одяг окремих марок, якщо ви знаєте, що ці фірми
використовують дитячу працю за кордоном. Бойкотуйте товари, які імпортуються з країн, що
систематично порушають права людини.
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Виключенням є підприємства, доля державної власності в яких складає більше 50%.
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Як люди ми самі залежимо одне від одного, а також певною мірою тримаємо в руках
життя інших. У наших силах нашкодити комусь і, відповідно, нести відповідальність за те,
щоб цього не робити. У нас є свобода приймати власні рішення, але також обов’язок приймати відповідальність за них. Крім цього, щоб використати свободу вимагати дотримання
наших прав, ми також маємо виконувати зобов’язання шанувати права інших. І якщо ми
стаємо свідками утисків, дискримінації чи порушення прав людини, ми повинні на це реагувати.
Ніколи не сумнівайтеся в тому, що маленькі групи зацікавлених людей, тих,
що думають, можуть змінити світ. Насправді лише їм вдається щось змінити.
(Маргарет Мід)

Міжнародні механізми захисту

Міжнародна спільнота має певні механізми стимулювання й впливу, навіть у деяких випадках — вимушення держав до дотримання прав людини, оскільки вона має законодавчо
закріплене право критикувати й, можливо, застосовувати інші форми реагування, якщо держави не виконує свої обов’язки щодо дотримання прав людини й їхнього забезпечення. На
Всесвітній конференції з прав людини у Відні в 1993 році, в якій брала участь 171 держава з
приблизно 200 існуючих, знову було підкреслено, що права людини є «легітимним міжнародним питанням».
Далі ми розглянемо систему ООН як найважливішу глобальну систему захисту прав людини. Також ми коротко розглянемо регіональні системи, міжнародні кримінальні суди й недер
жавні організації.

Система ООН

Юридичний механізм
При ратифікації конвенції про права людини держави зобов’язуються скеровувати звіти
про виконання конвенцій на національному рівні до ООН. Звіти розглядаються так званими конвенційними органами, які зазвичай називають комітетами (наприклад, Комітет проти
катувань, Комітет із прав дитини тощо). Комітети складаються з незалежних експертів, які
аналізують звіти й дають коментарі про те, де робота проводиться успішно, а що можна
покращити. Очікується, що держава покращить свою практику в тих сферах, які ООН покритикувала.
Політичний тиск
У сучасному світі існують дуже великі проблеми в сфері захисту прав людини. Часто
вони є результатом того, що держави свідомо порушують права людини й не бажають змінювати свою політику. Це можуть бути авторитарні режими й органи влади, які дискримінують етнічні групи, які проводять агресивні воєнні дії, які застосовують катування, викрадення, вбивства й інші дії, що порушують права людини. Все це є серйозними проблемами
для ООН.
 

Не всі конвенції мають свої конвенційні органи. В таких випадках для контролю й відслідковування ситуацій у державах використовуються інші механізми. В будь-якому випадку очікується, що держави будуть
співпрацювати з ООН і направляти до ООН звіти після ратифікації конвенції.
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Багато держав, які припускають утиски, не ратифікували конвенції, а якщо й ратифікували,
то не сприймають їх серйозно. В таких випадках ООН намагається організувати10 політичний
тиск на державу з метою змінити таку практику. Найважливішими органами ООН, які служать
цій цілі, є Генеральна Асамблея, Рада безпеки й знову створена Рада з прав людини.
Спільним для всіх цих трьох органів є те, що вони всі можуть приймати резолюції. Резолюції — це заяви від імені світової спільноти, які містять опис поточної ситуації, а також рекомендації для певної держави щодо її виправлення. Таким чином резолюції не лише подають
сигнали державам, які порушують права людини, але й світовій спільноті загалом. Мета резолюцій — привернути увагу до проблеми й створити міжнародний тиск, який мусить змінити її
в позитивний бік.

Регіональні системи

Існують також регіональні системи захисту прав людини. В Європі є ряд міждержавних
правозахисних організацій. Для того, щоб краще захищати права людини, держави, які входять
до Ради Європи, прийняли в 1950 році Європейську конвенцію про права людини. Для захисту
прав людини було створено Європейський суд із прав людини, який став важливою новацією
в захисті прав людини. Громадяни держав-членів Ради Європи можуть подати туди скаргу на
свою державу, якщо вони вважають, що вона порушила їхні права. При цьому необхідно, щоб
справа громадянина до цього моменту була розглянута вищою судовою інстанцією країни. Суд
із прав людини вповноважений приймати рішення щодо скарг, які мають обов’язкову силу для
держав-членів.
За межами Європи важливими організаціями, які захищають права людини, є Організація
американських держав і Африканський союз (раніше — Організація африканської єдності).
Міжамериканська система була заснована Організацією американських держав у 1948 році.
Після вступу в дію Американської конвенції про права людини в 1978 році в Америці була
сформована система оскарження порушень прав людини, аналогічна системі Ради Європи, де
найвищим судовим органом є Міжамериканський суд з прав людини. У 1981 році Організація
африканської єдності прийняла Хартію прав людини й народів. Хартія набрала чинності 1986
року. Найважливішим органом, який забезпечує виконання цієї хартії, є Африканська комісія з
прав людини. В 2002 році Організація африканської єдності була розпущена, а на її базі було
створено Африканський союз. У цієї організації є спеціальний суд, який уповноважений приймати рішення у справах про порушення прав людини.
Міжнародний кримінальний суд (ICC)
Держави часто не виконують своїх зобов’язань, ухиляючись від кримінального переслідування осіб, які вчиняють грубі порушення прав людини під час воїн і конфліктів. Це часто
затягує конфлікти й ускладнює завдання становлення миру й спокою.
Для того, щоб розслідувати й почати кримінальне переслідування осіб, які звинувачуються в злочинах проти людства, геноциді й воєнних злочинах, у 1998 році було створено
Міжнародний кримінальний суд. Суд, який знаходиться в Гаазі (Нідерланди), може здійснювати кримінальне переслідування за злочини, які скоєні на території або громадянами країн, які ратифікували статут цього суду. Суд повинен доповнювати собою національні
суди держав, які несуть відповідальність за кримінальне переслідування за такими обвинуваченнями. Міжнародний кримінальний суд приймає справи до розгляду тільки в тому
випадку, коли національна влада ухилилася чи нездатна здійснити належне кримінальне
переслідування.
10

Дехто ігнорує вимоги спрямувати звіти до конвенційних органів.
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Недержавні організації

Також і на міжнародній арені недержавні організації відіграють важливу роль у захисті
прав людини. Серед найбільш відомих — «Міжнародна амністія», «Стаття 19», «Хьюман райтс
уотч» і Гельсінкські комітети. Профспілки, релігійні об’єднання й благодійні організації також
працюють у сфері захисту прав людини. Ці організації беруть участь у роботі ООН та інших
міжнародних організацій, щоб вплинути та зробити більш ефективною міжнародну правозахисну діяльність. Вони представляють великі міжнародні мережі й відіграють важливу роль у
розповсюдженні інформації, наданні рекомендацій та тиску на державні органи щодо покращення захисту прав людини. Часто недержавні організації об’єднуються в певних питаннях і
таким чином формують сили, які є альтернативними державам. Їх часто називаються міжнародними недержавними організаціями.

5.6. Розвиток концепції прав людини

Права людини не дані нам раз і на завжди. Вони є результатом тривалого історичного
процесу й знаходяться в постійному розвитку. Їх не треба вважати чимось самим по собі зрозумілим, їх потрібно весь час захищати. Ми далеко просунулися у визначенні прав і стали свідками того, що більшість держав прийняли їх. Сьогодні обговорюють уже конкретні механізми
захисту прав людини — юридичні, політичні, економічні й військові (гуманітарна інтервенція).
Незважаючи на позитивний історичний розвиток ситуації, голод, усе ж, є найважливішою
проблемою, яка пов’язана з правами людини. Хоча населення світу загалом ніколи раніше не
мало стільки багатства й знань, усе ж близько 1,2 мільярда людей не доїдають. Треба працювати над ліквідацією цієї бездонної бідності, яка не дає людям можливості жити гідно. Варто
не лише проводити широкомасштабну роботу для того, щоб усі могли скористатися правами
людини, але ще й обговорювати їх зміст. Саме тому, що права людини є невід’ємною частиною
дійсності й постійно розвиваються, й виникають дилеми, які не мають однозначної відповіді.
Одна дилема пов’язана з напруженням між різного роду правами. Право на свободу слова
може, наприклад, бути в конфлікті з правом бути вбереженим від расизму. Що вважати правильним? Публікація карикатур на Мухамеда навесні 2006 року призвела до гарячих дебатів
про межі свободи й про відповідальність щодо релігії. Чи повинна шана до релігії інших людей
обмежувати свободу слова? Чи треба дозволяти говорити абсолютно все?
Наші сучасні полікультурні суспільства породжують багато дилем. Якщо права людини
конфліктують з релігією чи культурою, то що тоді робити? Чи можна вважати західною зверхністю вимогу заборони носити чадру в школі? А як щодо хіджаба, який французька влада більше не дозволяє носити на території шкіл? А шлюби за домовленістю між батьками нареченого
й нареченої? Інший погляд на жінку?..
Боротьба проти тероризму також викликає тиск на реалізацію прав людини. В багатьох
країнах посилюються заходи спостереження, обмежується свобода пересування й контрольний режим держав стає все більш широким. Багато хто вказував на парадокс того, що в боротьбі з тероризмом використовуються такі методи, які підривають цінності, які ми хочемо захистити. Що вважати правильним? Де має бути кордон?
Наведені вище питання — це лише частина того, на що немає однозначної відповіді, принаймні, наразі. Можливо, вирішувати ці дилеми найкраще в процесі постійного їх обговорення?
Які наслідки матимуть ті відповіді, які ми даємо, й ті вибори, які ми робимо, для нашого завтра?
Гарячі дискусії є показником плюралізму, такого важливого для людини. Вони також показують,
що права людини не являють собою якесь конкретне знання чи певну ідеологію. Права людини — це, швидше, сфера, що розвивається, в якій простежується як моральна, так і юридична
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логіка. Можливо, на цьому підґрунті з помірною часткою скепсису нам і варто розглядати спрощені чорно-білі відповіді?
Це не означає, що відповідь ніколи не буде знайдена, чи що люди не зможуть дійти згоди.
На кожне питання є багато відповідей, і щодня їх стає все більше. Питання рабства інтенсивно
обговорювалося, наприклад, 200 років тому. Сьогодні заборона рабства сприймається всюди, вже ніхто не ставить її під сумнів. Сто років тому право голосу для жінки також викликало
сильну емоційну реакцію й дебати, це було першим питанням політики. Незважаючи на те що
жіноче обрізання захищалося в деяких культурах, сьогодні воно оцінюється як обмеження прав
людини й усюди засуджується.
Далі, є ряд питань, де розвиток іде в певному напрямку. Відміна страти знаходить широку підтримку, в усякому разі в Європі, де від країн-членів Ради Європи вимагають відміни
смертної кари. Права гомосексуалів — це також питання, яке знаходить сьогодні все більше
розуміння.
Нам треба бути переконаними в тому, що багато з сьогоднішніх дилем отримують своє
вирішення. А поки ми маємо продовжувати формувати власну думку. Якщо нам це здається
складним, то варто звернутися до ключових цінностей прав людини — рівноцінності й людської гідності. Буває, що з однією людиною чи кількома поводяться так, наче в них немає людської гідності, — це порушує дух прав людини.

5.7. Тези лекції про права людини


Етичним підґрунтям прав людини є людська гідність і рівність усіх людей.



Права людини — це права окремих людей по відношенню до держави, в якій вони
живуть: право на життя, рівність перед законом, свобода слова, свобода релігії, право на шкільну освіту, право на соціальне забезпечення, безпека і таке інше. В їх основі — принцип захисту від дискримінації: всі люди мають однакові права незалежно
від статі, раси, кольору шкіри, релігії, етнічної чи національної приналежності й інших
ознак.



Ідеї прав людини не нові. Можновладці не можуть користатися владою на власний розсуд, вони мають забезпечити мешканцям країни їх основні права. Права людини були
вперше записані у формі юридичних зобов’язань держав під час французької (1789)
і американської (1776) революцій. Права людини поступово увійшли до конституцій
багатьох держав (наприклад, до норвезької 1814 року).



Жахливий досвід Другої світової війни призвів до створення ООН. Нацистські концентраційні табори і систематична дискримінація та вбивства євреїв, ромів, гомосексуалів та інших груп людей стали суттєвими причинами включення прав людини у мандат ООН.



Комісія ООН з прав людини, до котрої увійшли 18 представників з усього світу, витратила понад два роки на розробку Загальної декларації прав людини. Декларацію
ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона містить 30 статей, які можна поділити на дві категорії: статті, присвячені політичним і громадянським правам, соціальним, економічним
і культурним правам.



Вперше права людини стали універсальними, тобто стосуватися всіх людей.



У 1966 р. ухвалили Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права. Цей
пакт політично зобов’язує держав, що його ратифікували. Сьогодні існує понад 100 міжнародних документів про права людини.
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Робота з правами людини проходить у три стадії:
— розробка документів;
— ратифікація державами;
— застосування.



Загалом можна сказати, що сучасні проблеми прав людини пов’язані передусім з їх
застосуванням.



Головну відповідальність за дотримання, захист і зміцнення прав людини несуть
держави. Механізмами тут є — гармонізація національних законів зі стандартами прав людини, кримінальне розслідування і винесення судових вироків за порушення прав людини, інститут уповноваженого з прав людини, особливі заходи,
скеровані на захист прав вразливих груп, а також просвітницька й інформаційна
діяльність.



Також й інші інститути суспільства можуть працювати над зміцненням прав людини.
Найважливішими серед таких інститутів є неурядові організації, ЗМІ, бізнес, окремі громадяни.



Існують міжнародні механізми захисту прав людини. Юридичними механізмами є
розроблені ООН та іншими організаціями конвенції, які передбачають відповідні системи звітності. Політичними механізмами є резолюції, які ухвалили Генеральна Асамблея ООН, Рада безпеки ООН і Рада з прав людини, а також інші міжнародні організації.
Інші механізми — це професійна й технічна підтримка, миротворчі операції й гуманітарні інтервенції.



Також існують регіональні системи захисту прав людини. Найважливішою з них для
нас, європейців, є Конвенція Ради Європи про права людини й відповідний Суд з прав
людини.



Права людини важливі як для того, щоб вимагати дотримання власних прав, так і для
того, щоб захищати права інших. Їх не дають нам раз і на завжди, навпаки, їх слід захищати щодня.

5.8. Вправи
НОВА ПЛАНЕТА

Тема: Вступ до прав людини
Мета: Осмислити, які суспільні правила необхідні для того, щоб забезпечити повагу до
людської гідності. Зрозуміти, що права людини — це правила, покликані вирішити саме ці
завдання.
Часто правила уявляють як дещо, що накладає обмеження на нашу діяльність.
Якщо ми ще поміркуємо про це, то з’ясуємо, що правила потрібні, щоб забезпечити людям
справедливе ставлення й захист. Протягом усієї історії людства існували закони й правила поведінки людей у суспільстві. Якби всі могли робити те, що вони хочуть, суспільство
почало би культивувати право сильнішого. Тоді головним питанням були би не потреби
суспільства, а влада. Отже, закони й правила необхідні для створення стабільності, передбачуваності й миру. Деякі філософи називали такі правила «суспільною угодою», в якій
кожна людина свідомо жертвує частиною своєї свободи, натомість отримуючи захист і
стабільність. Але якого ґатунку правила нам потрібні насправді?
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Практична реалізація
Вправа розпочинається з роботи в групах, потім групи презентують свої результати на загальних зборах, заслуховується лекція, а наприкінці знову проводиться робота в групах. Можливо проводити деякі елементи окремо, але рекомендовано робити всі завдання разом.
Час

3 години

3 години

Велике приміщення, де можна проводити роботу в групах, великі аркуші й фломастери, ручки й папір, по одному екземпляру
Загальної декларації на кожного учасника

Приготування

Лекція про історію прав людини й становлення та зміст Загальної декларації (20-40 хвилин)

План виконання
Етап 1

Об’єднайте учасників у малі групи та поясніть їм завдання:
На Землі сталася катастрофа, й усе життя було винищене. Ви — єдині з усіх людей,
для кого знайшлося місце на ракеті, яка летить до зовсім нової планети. Ця планета дуже
подібна до Землі: там є гори, озера, гірські рівнини, моря та атмосфера, що дозволяє нам
дихати. Там є природа, ліси, трави, фрукти на деревах, овочі та тварини. Єдине, чого
немає — людей, ви — перші. Поступово вас стає більше. У вас, як у найперших людей, є
привілеї: визначити, які правила діятимуть у суспільстві на цій планеті.
Отже, ваше завдання:
Виробити 10 правил, які будуть стосуватися всіх людей на планеті, аби вони могли
жити щасливо.
a. Поясніть: дуже важливо, щоб члени групи дійшли згоди щодо правил. Правила потрібно
записувати на великому аркуші. Також можна вигадати назву нової планети. (30 хвилин)
b. Попросіть групи представити результати своєї роботи для всіх, а також аргументувати
правила, що були напрацьовані групою.
c. Обговоріть та поставте групі такі питання:
— Чому саме ці правила ви вважаєте найнеобхіднішими?
— Як ці правила будуть працювати у вашому суспільстві?
— Хто відповідальний за виконання цих правил?
— Що станеться, якщо хтось порушить ці правила?
Можливо, групи повторюватимуться щодо правил. Аби цього уникнути, можна попросити
кожну з груп презентувати лише кілька правил, обговорити їх, а потім надати слово наступній
групі.
Етап 2

Прочитайте лекцію з історії прав людини, представте Загальну декларацію та роздайте
текст усім учасникам (20- 60 хв.)
Залиште учасників у їх «рідних» групах і поставте завдання:
d. порівняти правила своєї планети зі статтями Загальної декларації.
e. визначити, які саме статті регулюють ті самі відносини, що й їхні правила.
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f. поруч із правилом необхідно записати номер статті, бажано фломастером іншого кольору.
(30 хвилин)
Попросіть групи представити результати роботи для всіх, зачитуючи кожну зазначену
статтю Загальної декларації, що регулює вироблені ними правила.
Висновки, які можна зробити зі вправи
Права людини — це цінності й норми, спільні для людської спільноти по всій землі. Це
учасники знали й раніше, адже обрали чимало однакових цінностей і норм для своєї власної
планети. Коли в 1948 р. ухвалили Загальну декларацію, права людини вперше стали універсальним обов’язком. Тоді країни-члени ООН заявили, що будуть захищати й зміцнювати права
людини, і це буде стосуватися всіх. Загальна декларація стала підґрунтям всеохоплюючої системи прав людини, яка з тих часів отримала подальший розвиток.

ПАНТОМІМА ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

Тема: Права людини
Мета: Познайомитись із різними правами людини й повеселитись!
Як четверо молодих людей можуть показати ситуацію шлюбу з примусу, не видаючи
при цьому жодного звуку? Як зобразити біженця, якому не надають притулку? Неймовірно,
які творчі й цікаві вистави можна зіграти на тему прав людини. Особливо, коли ви проводите їх поміж заняттями з теорії — тоді непогано буває повеселитись і порухатись.
Практична реалізація
Це вправа зазвичай дуже до вподоби учасникам, тому що пропонує творчу взаємодію,
фізичну активність і добре підходить після годин теоретичного навчання. Замість Загальної
декларації прав людини можна використовувати Конвенцію про права дитини або ж інший
документ про права людини.
Час

45 хвилин

Що потрібно?

Велике приміщення

Попередні знання

Учасники мають заздалегідь ознайомитись із Загальною дек
ларацією

Приготування

Список різних статей Загальної декларації, за якими групи будуть
представляти пантоміми. З цією метою добре підходять статті 5,
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 та 26.

План виконання
1. Об’єднайте учасників у малі групи та видайте кожній групі одну статтю з Загальної декларації.
2. Поставте завдання — створити пантоміму (німа сценка-скетч), яка демонструє ситуацію, в якій така стаття порушена. Важливо, щоб групи не знали, кому надана яка зі
статей, і проводили репетиції пантоміми в окремих приміщеннях (15 — 20 хвилин).
3. Посадіть усіх учасників напівколом, щоб кожен із них міг бачити все, що відбувається в передній частині кімнати. Учасники повинні мати на руках примірники Загальної декларації.
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4. Попросіть почергово кожну з груп виступити зі своєю пантомімою, а решту учасників —
спробувати вгадати, про яку статтю Декларації йдеться. Ті, хто вважає, що знає відповідь, піднімають руку, але нічого не кажуть.
5. Наголосіть, що група має зіграти пантоміму до кінця, щоб її не переривали й під час
показу не розмовляли.
6. Оберіть одну особу з напівкола й запропонуйте їй зачитати відповідну статтю з Загальної декларації, про яку, на її думку, й була пантоміма. Якщо група каже, що відповідь неправильна, запитайте іншого учасника. Після оголошення правильної відповіді наступні
групи виступають зі своїми пантомімами.

ЧИТАННЯ ГАЗЕТ КРІЗЬ «ОКУЛЯРИ ПРАВ ЛЮДИНИ»

Тема: Краще ознайомитись із правами людини
Мета: Зрозуміти, що права людини формують суспільства, в яких ми живемо, й стосуються
нас усіх.
Права людини формують наше повсякденне життя. Майже все, що ми робимо, оцінюється з точки зору прав людини, незважаючи на те, чи реалізовані вони, чи реалізуються,
чи порушуються. Буває цікаво вдягти «окуляри прав людини» й озирнутись, подивитись
довкола, на суспільство. Ви колись думали про те, що відпочинок і насолоду життям на
пляжі в чудовий літній день можна розглядати крізь призму вашого права на відпочинок?
А про те, що ваші поїздки за кордон є реалізацією вашої свободи пересування й права відвідувати інші країни? Одягніть окуляри прав людини й знайдіть приклади в газетах, які демонструють, що права дотримані, порушені або ж перебувають у процесі реалізації.
Практична реалізація
Вправа починається з роботи в групах, потім групи представляють результати на загальних зборах.
Час

45-60 хвилин

Що потрібно?

Великі аркуші, фломастери, газети, ножиці, клей

План виконання
1. Керівник об’єднує учасників у малі групи, які мають відшукати матеріали в газетах: статті, фотографії, листи читачів, рекламу, анонси й таке інше, що стосується таких проблем: 1) дотримання прав людини; 2) процеси покращення ситуації з правами людини;
3) порушення прав людини. Учасники можуть пофантазувати й пошукати приклади, що
належать до всіх трьох категорій, вирізати відповідні матеріали й наклеїти їх на великий
аркуш. При цьому варто послатися на відповідну конкретну статтю Загальної декларації. (20-30 хвилин)
2. Групи презентують приклади на загальних зборах.
Нотатки
Права людини безпосередньо пов’язані з формуванням нашого суспільства, а тому —
й з плином наших життів. Чимало з добрих досягнень суспільства завдячують визнанню й
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реалізації прав людини. У свою чергу, більшість негативного може бути пов’язана з порушенням прав людини. Таким чином, усі процеси, що відбуваються тут і тепер, часто можна розглядати як поточну роботу з покращення ситуації. Права людини визначають нашу
дійсність.

МІЖНАРОДНІ НОРМИ — ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Тема: Як міжнародні угоди про права людини призводять до змін у державах?
Мета: Зрозуміти, що ООН та інші міжнародні організації сформували права людини через міжнародні декларації й конвенції, і що держави несуть відповідальність за виконання
зобов’язань за ними.
Коли люди дискутують про права людини, то зазвичай обговорюють і їх порушення.
Часто буває так, що добре «продаються» лише новини про конфлікти й проблеми, саме
тому їх і передають ЗМІ. Однак важливо розуміти, що кожного дня проводиться велика робота, завдяки якій ситуація з правами людини повільно, але упевнено покращується. Одним
із найважливіших органів, який створює такі зміни, є ООН, тому що в ООН ухвалюють міжнародні угоди про права людини. Держави зобов’язуються поважати й дотримуватись прав
людини, коли приєднуються до міжнародних декларацій і конвенцій. Але як це відбувається?
Що означає приєднання до міжнародної угоди? У чому різниця між деклараціями та конвенціями? Як це впливає на нашу дійсність?
Практична реалізація
Ця вправа — це поєднання обговорення на загальних зборах і пояснення керівником того,
як документи ООН про права людини впливають на держави.
Час

45-60 хвилин

Що потрібно?

Дошка й крейда або великий аркуш і фломастери

Приготування

Керівник має знати, яким чином документи ООН про права людини впливають на держави

План виконання
1. Керівник починає з питання, чи можна в сьогоднішньому світі дитині народитись поза
будь-якою державою? (Намалюйте схематично людину) У світі живуть понад 6 мільярдів людей, усі вони народилися в одній з близько 200 держав, які існують нині. Дер
жавами керують органи влади (парламент, уряд, органи виконавчої влади), які визначають життя населення країни, ухвалюючи закони й реалізуючи політику (Намалюйте
схематично, у вигляді мапи).
2. Керівник пояснює далі. Коли органи держави приєднуються до міжнародних угод про
права людини, вони беруть на себе певні зобов’язання. Далі керівник питає, як ООН
розробляє документ про права людини. (Шляхом ґрунтовних багатосторонніх переговорів між державами, коли формулювання кінцевого документу часто є компромісом
або спільним знаменником для держав із різними поглядами). Існують два головних
типи документів про права людини: декларації та конвенції. Якщо декларація є суто
політичним і моральним документом, то ратифікація (приєднання до) конвенції передбачає виникнення юридичних зобов’язань. Часто конвенції стають частиною національного закону. Держава, яка ратифікувала конвенцію про права людини, зобов’язується
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забезпечувати відповідність національних законів указаним у конвенції зобов’язанням.
(Зобразіть це положення — намалюйте стрілки від декларацій, конвенцій та указів
таким чином, яким вони впливають на держави). Важливо також підкреслити значення
«діалогу» між ООН та державами, який випливає з обов’язків держав надавати звіти
до ООН. Регулярно, часто раз на два чи чотири роки, влада має надавати до ООН звіт
про перебіг реалізації конвенції. ООН, зі свого боку, уважно вивчає звіти й повідомляє
державам, у якій частині реалізація відбувається добре, а що можна покращити.
Нотатки
Коли кажуть про права людини, нерідко акцентують увагу на численних їх порушеннях
і таким чином забувають про розвиток на краще, який відбувається в багатьох країнах.
Важливо пам’ятати, що більшість країн світу приєднались до міжнародних конвенцій про
права людини й узяли на себе певні юридичні зобов’язання. Уряди мають узгоджувати
національні закони з положеннями конвенції та забезпечувати їх відповідність. Вони також
відповідають за те, щоб усі люди, які діють від імені держави (поліцейські, працівники лікарень, служби охорони дітей, системи виконання покарання, міграційних органів і таке інше)
отримували інформацію про закони й підзаконні акти та знали, що вони мають робити,
щоб дотримуватись прав людини. Держава також зобов’язана повідомляти населенню, які
права мають жителі країни.
Ремарка: Правозахисний рух активно розвивається останні 60 років. У своєму розвитку він мав три стадії: 1) Законодавча стадія (розробка міжнародних документів) 2) Стадія ратифікації (держави ратифікують конвенції) 3) Стадія реалізації (держави реалізують права людини щодо свого населення)
ВКЛАДКА: ФАКТИ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ТА КОНВЕНЦІЇ
Декларація — це політичний і моральний документ. Важливим є те, що, коли держава
повідомляє міжнародній спільноті, що погоджується з декларацією, вона дає таким чином
чіткий сигнал іншим державам. А державам, як і людям, важливо дотримуватися власної
обіцянки. Якщо ми говоримо одне, а робимо інше, це руйнуватиме легітимність держави, і
тоді вона втратить довіру інших країн, що погано вплине на їхню співпрацю та взаємодію.
На відміну від декларації, конвенція — це документ, який передбачає юридичні наслідки
для держав, які її ратифікували. (Підписання конвенції відбувається за особливою процедурою. Парламент має заздалегідь схвалити конвенцію). Держави зобов’язуються:
1. Дотримуватися міжнародних прав людини. Зазвичай, держави ухвалюють відповідний національний закон, який захищає певні права людини.
2. Регулярно повідомляти про перебіг реалізації (як правило, раз на чотири роки)
Іноді держави зобов’язуються приймати представників ООН чи іншої міжнародної організації для оцінки перебігу роботи з реалізації прав людини.
Конвенції про права людини часто містять положення, які дозволяють державам не дотримуватися певних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях чи в стані війни. Це називається дерогація. Також держави можуть, у зв’язку з ратифікацією, зробити певні зауваження,
тобто встановити, що окремі положення конвенції не є для них обов’язковими.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Тема: Громадянське суспільство
Мета: Зрозуміти, що таке громадянське суспільство та яку роль воно відіграє на національному й міжнародному рівнях.
«Громадянське суспільство» — це термін, який часто використовують, коли кажуть
про демократію й права людини. Часто вважають, що громадянське суспільство — це
«сторожовий пес», який спостерігає за владою, тобто його члени критикують органи влади й дозволяють таким чином коригувати їхню діяльність. Громадянське суспільство також забезпечує велике розмаїття в суспільстві. Але що ж таке насправді це громадянське
суспільство?
Практична реалізація
Це цікава й весела вправа, яка розпочинається з того, що всі учасники виходять до центру
кімнати й утворюють групи за певними ознаками. Далі — коротка лекція. Вправа завершується
розмовою про громадянське суспільство.
Час

45-60 хвилин

Приміщення

Приміщення, де можна рухатися

Приготування

Аркуші з назвами ролей, які можна приклеїти, та коротка лекція
або презентація

План виконання
1. Керівник пояснює: ця вправа має показати, що таке громадянське суспільство й незалежні організації. Керівник каже, що всім учасникам нададуть нові ролі, й наклеює
стікери з назвами ролей кожному учаснику спереду. Розподіл ролей має відбуватись
випадковим чином, без особливих розмірковувань. (Але в деяких випадках важливо,
щоб окремі учасники не отримували «небажаної» ролі)
2. Керівник пояснює, що зараз учасники мають згрупуватись за своїми новими ролями: з
ким, як вони вважають, вони можуть утворити групу? (5-10 хвилин). Відповідно до того, як
учасники об’єднались, керівник робить огляд груп. Зазвичай утворюються чотири групи:
I Ролі, які мають політичну владу (Політичний і державний апарат влади, який представляє державні установи)
II Ролі, які мають економічну владу (Бізнес та інші організації, які отримують прибуток)
III Ролі, які мають релігійну владу (Лідери різноманітних духовних громад)
IV Ролі, які не мають влади
Різні групи в суспільстві, які не мають ані політичної, ані економічної влади (Іноді формуються й інші групи, і такий розподіл зовсім не обов’язково є «неправильним»). Та, все ж, мета
цієї вправи полягає в тому, щоб зрозуміти різноманітні соціальні функції цих чотирьох груп.
Тому важливо, щоб керівник допомагав учасникам, які приєдналися явно до «чужої» групи.
Тоді слід попросити учасника пояснити свій вибір, скоригувати його дії й скерувати до «вірної»
групи.
Спочатку керівник просить усіх учасників групи розповісти, чому вони обрали цю групу.
Які спільні риси вони мають, як вони реагують на інших членів групи? Яка їхня роль у суспільстві? Під час оголошення ролей керівник пояснює, що ця група має політичну владу в суспільстві (і монополію на використання силових органів, таких як поліція та армія).
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Потім керівник просить кожного учасника з групи II викласти свою думку. Під час їхньої розповіді керівник пояснює, що ця група виробляє товари, надає послуги та має прибуток, саме
тому вона має економічну владу.
Далі презентує себе група ІІІ — керівники релігійних спільнот. Ці люди певною мірою володіють «духовною» владою.
На завершення керівник просить учасників групи IV розповісти, чому вони обрали цю групу.
Керівник має пояснити, що ці соціальні групи не мають ані політичної, ані економічної, ані релігійної влади. Навіть навпаки — вони вразливі й потребують підтримки, допомоги з боку суспільст
ва. Коли ця група самоорганізовується, вона утворює громадянське суспільство.
3. Далі керівник може намалювати коло (символізує суспільство) й поділити його на чотири сегменти (див. малюнок), потім пояснити схему.
— державні органи й установи — мають політичну владу
— бізнес — має економічну владу
— релігійні конфесійні спільноти — мають духовну владу
— громадянське суспільство, яке не має ані політичної, ані економічної влади.
Навпаки, громадянське суспільство потребує підтримки інших сфер суспільства. Отож,
мета громадянського суспільства полягає в тому, щоб самоорганізовуватись, впливати на інші
сфери суспільства й вимагати дотримання прав людини. Це явище часто називають активізмом, політичною активністю.
Обговорення


Наведіть приклади організацій, які репрезентують громадянське суспільство



Чому люди створюють правозахисні й гуманітарні організації?



Чи можете ви навести приклади правозахисних організацій? Які з них — національні, а
які — міжнародні?



Деякі організації не бажають отримати фінансування від держави чи бізнесу. Як ви думаєте, чому?



Чи варто окремим людям вступати до організацій і підтримувати їх?



Чому громадянське суспільство важливе для держави?



Навіщо нам потрібне глобальне громадянське суспільство?

Корисне
З кінця 19 століття й протягом усього 20 століття в суспільстві формувався все значніший сегмент, який зазвичай називають громадянським суспільством, метою якого є вплив
на органи влади й бізнес. Громадянське суспільство складається з правозахисних і гуманітарних організацій, а також із інших груп, які об’єднуються для того, щоб боротися за
важливу для них справу. Оскільки ці організації не є частиною державного владного апарату, їх називають незалежними, неурядовими організаціями (від англійською NGOs: Non
Governmental Organisations — «неурядові організації»). Часто вони мають власне вільне
бачення й можуть бути критично налаштованими щодо політики влади. Сучасні правозахисні організації створюють міжнародну правозахисну мережу для того, щоб зміцнити свої
позиції й працювати на міжнародному рівні. Саме тому сьогодні існує масштабне міжнародне громадянське суспільство, яке є важливим фактором влади в міжнародній політиці.
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Ролі:
1. Депутат парламенту/парламентар

11. Імам

2. Прем’єр-міністр

12. Дитина

3. Суддя

13. Жінка

4. Генерал

14. Пенсіонер

5. Поліцейський

15. Гомосексуал

6. Виробник

16. Лесбійка

7. Власник готелю

17. Біженець

8. Власник акцій

18. Повія

9. Селянин, фермер

19. Людина з особливими потребами

10. Християнський священник

20. Активіст-правозахисник

ЩО ТАКЕ СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ (СВОБОДА СЛОВА)?

Ремарка: «Сказати щось — нелегко, але зберігати мовчання — небезпечно»11
Тема: Свобода вираження поглядів
Мета: Зрозуміти найважливіші елементи свободи слова
Одним із найважливіших прав людини є свобода вираження поглядів. Лише через вільне
й відкрите обговорення з аргументами та контраргументами ми можемо вирішити проб
леми й знайти найкращі способи облаштування життя суспільства. Хоча соціальні й політичні «істини» — це «істини» іншого ґатунку, ніж наукові, найкращі рішення можна знайти
усього лише логічним мисленням, веденням діалогу й обговорень. Оскільки в кожного є однакова людська гідність, усі мають володіти свободою й правом висловлювати власну думку.
Але свобода слова ґрунтується не лише на індивідуальному праві висловлювати свої думки,
але також на уявленні про те, що ми маємо свободу й можливість виражати свою думку, поширювати інформацію через газети, телебачення, радіо, інтернет, «веб — щоденники» та
інші канали інформації. Ще одна важлива річ — ми маємо право запитувати й отримувати
інформацію від офіційної влади.
Практична реалізація
Вправа починається з розмірковувань учасників, потім вони працюють у групах. Вправа
завершується обговоренням під час загального зібрання.
Час

45 хвилин

Що потрібно?

Великі аркуші та фломастери

План виконання

11



Керівник пропонує учасникам подумати одну хвилину про те, що вони будуть відчувати,
якщо їм не можна буде висловлювати свої думки про важливі для них речі? Потому він
просить учасників резюмувати свої думки.



Керівник пояснює, що важливим правом людини є свобода слова. Він читає вголос
статтю 19 Загальної декларації: «Кожен має право на свободу переконань і на вільне

Прислів’я. Джерело: Cun Ca Ki Ca, Kalilu Tera, Abidjan: Edition Edilis 2002
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5. Права людини — вступ
їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими
засобами, незалежно від державних кордонів.»


Найважливішими елементами свободи слова є (це слід записати на великому аркуші,
щоб його можна було бачити під час роботи в групах):
Свобода вираження своєї думки (свобода вираження)
Свобода шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї (свобода слова, свобода інформації)
— усно, письмово або в художній формі
— у будь-якому засобі масової інформації (свобода друку)
— незалежно від кордонів (свобода міжнародної комунікації)



Керівник об’єднує учасників у дві групи (можливо, в чотири, залежно від кількості). Перша група опікується проблемою свободи слова в суспільстві, друга — свободою слова в
школі. Групи записують відповіді на великому аркуші. Попросіть групи навести приклади.
— За якими ознаками можна побачити, що свобода слова діє? (Різноманітні газети, телебачення, радіо, театральні вистави, фільми, специфічний одяг і таке інше) (Можна
уявити ситуацію «ідеального суспільства» в порівнянні з диктатурами.)
— Що ми розуміємо під терміном «відкрите суспільство»? Чи пов’язаний цей термін із
правом отримувати інформацію (свобода інформації)? Які механізми забезпечують
наше право шукати й отримувати інформацію? (У школі це можуть бути зібрання
класу, рада учнів, шкільна газета, загальні дебати та інше. У суспільстві загалом це
можуть бути журналісти, які працюють у різноманітних ЗМІ, відкритість управління,
парламенту й інші.)
— У чому полягає важливість права шукати й отримувати інформацію?
— Знайдіть приклади держав — і сучасні, й історичні — які ілюструють відсутність/
часткову відсутність свободи вираження поглядів. Чи можна побачити, що свобода
вираження поглядів у суспільстві обмежена? (Як це можна побачити?) (30 хвилин)



Групи презентують результати своєї роботи під час загального зібрання

Обговорення


Чи ви спостерігаєте, що в суспільстві/у школі лунають різні думки?



Чому право шукати й отримувати інформацію є важливою частиною свободи слова?



Часто кажуть, що суспільство є «відкритим» або «закритим». Про що тут ідеться? Чи
можете ви навести приклади?



Часто ми бачимо, як у недемократичних країнах, де все вирішують декілька людей, які
утримують владу, свобода слова обмежена. Чому вона обмежена? Чому диктаторів
лякає свобода слова?

Корисне
Свобода вираження поглядів — це важливе право людини. Щоб почуватися вільним,
важливо мати можливість проявляти себе й висловлювати свої думки з різних питань, на
різні теми, які нас стосуються. Свобода слова захищає право на вираження, а також на
зміст і спосіб висловлюваного. Для того, щоб у суспільстві мала місце справжня свобода
слова, держава має забезпечити можливість висловлюватись для всіх людей і об’єднань.
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Свобода вираження поглядів пов’язана з усіма способами комунікації. Ми можемо виражатися через театр, фільми, музику, одяг, навіть через зачіску, яку ми обираємо. Також
важливо мати право поширювати й отримувати інформацію. В державах, де громадяни
позбавлені свободи слова, де критику обмежують чи забороняють, ситуація й з іншими
правами людини також часто не найкраща. Люди часто не розуміють, що відбувається, й
тому не мають можливості змінити ситуацію. Рівень свободи слова, таким чином, демонструє ситуацію з правами людини в суспільстві загалом. Тому що демократичні суспільст
ва — відкриті, а недемократичні — закриті. Свобода вираження поглядів — це необхідна
умова демократичного суспільства.
Варіант
Знайдіть історичні й сучасні приклади режимів, які забороняли книги й утискали свободу
слова. Які книги забороняли? Чому їх забороняли? В яких країнах небезпечно бути журналістом? Чому?

ДАВАЙТЕ ПРОАНАЛІЗУЄМО СИТУАЦІЮ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ

Тема: Права людини
Мета: Оцінити ситуацію з правами у власній країні відповідно до Загальної декларації
прав людини
Хоча більшість людей у Норвегії живе досить добре, все ж, ситуація, якщо ми уважно її
розглянемо, не ідеальна. Вулицями Осло блукає багато жебраків, і надто часто ми можемо
бачити наркоманів у брудному одязі: вони ледве тримаються на ногах, мають рани на всьо
му тілі. Ми часто читаємо в газетах про стареньких у будинках для літніх людей, які не
отримують тої допомоги, якої потребують. Права багатьох біженців не дотримуються, й
ООН критикує Норвегію за фізичні тортури, тому що підозрювані в злочинах надто довго
перебувають у попередньому ув’язненні. І чи насправді є свобода релігії в Норвегії, якщо в
нашій країні є державна церква? А як виглядає ситуація в інших країнах? Давайте проаналізуємо ситуацію з правами людини!
Практична реалізація
Вправа починається з роботи в групах, її результати презентують під час загального
зібрання. Вправа добре підходить для учасників із різних країн. Нижче ми використали як
матеріал Загальну декларацію, але також можна використати Європейську конвенцію про
права людини.
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Що потрібно?

Велике приміщення, в якому можна працювати в групах, ручки
й папір, великі аркуші й стікери, великі аркуші та фломастери

Що треба знати?

Учасники заздалегідь ознайомлюються з правами людини й з
тим, які органи й установи в їхній країні відповідають за їхній
захист.

Приготування

Великі аркуші з колонкою ліворуч для оцінок від одного до
п’яти. Внизу аркуша перераховані у вигляді списку чотирип’ять різноманітних статей Загальної декларації. Для аналізу
підходять чимало з них, наприклад, статті 5, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 24 і 26.

5. Права людини — вступ
Порядок виконання


NB

Вправи можна організовувати по-різному, в залежності від складу групи. Якщо в групі
учасники лише з України, то їх можна об’єднати в дві-три невеликі групи, які концентруватимуть свою увагу на різних положеннях Загальної декларації. Наприклад, одна
група може проаналізувати ситуацію зі статтями 5, 12, 14, 16, в той час як інша група
займатиметься статтями 17, 18, 19, 20, а третя — статтями 22, 24, 25 і 26. Якщо в
школі беруть участь люди з різних країн, то варто розподілити їх за національностями
й запропонувати їм працювати з однаковими статтями. На основі оцінок від 1 до 5, де
5 ― найвищий бал, групи мають оцінити ситуацію в країні щодо різних прав людини.
Вони мають зважати не на те, чи закріплені права людини в законодавстві (зазвичай закони країн відповідають міжнародним документам), а на те, якою є ситуація
насправді. Оцінки виставляють за наступними критеріями:
Оцінка 5: Всі члени суспільства охоплені (користуються) цим правом
Оцінка 4: Більшість членів суспільства охоплені (користуються) цим правом
Оцінка 3: Приблизно половина людей охоплена (користується) цим правом
Оцінка 2: Лише незначна кількість людей охоплена (користується) цим правом
Оцінка 1: Лише влада й ніхто інший охоплена (користується) цим правом.



Учасники за допомогою листочків-самоклейок відмічають, яку оцінку вони би поставили
(10 хв.).



Групи пропонують власний аналіз на загальних зборах. Важливо, щоб у них було достатньо часу для обґрунтування виставлених оцінок. Після пояснень кожної оцінки надається час для питань і коментарів інших учасників. Керівник може робити доповнення, які базуються на власних знаннях. Якщо виникнуть важливі контраргументи до
поставлених оцінок і група сама змінить свою думку, оцінку варто відкоригувати. (В
групах з учасниками різних національностей важливо підкреслити, що мета вправи не
в тому, щоб «заробити» якомога вищу оцінку. Мета в тому, щоб висвітлити ситуацію з
певними правами людини максимально об’єктивно. Вправа не має перетворюватися
на змагання між кранами).

Це ми беремо на замітку
Ми побачили, що права людини є конкретним інструментом, який ми можемо використовувати для зміни якості нашого й інших суспільств. Як різні права реалізуються для населення? Група з України, певно, обговорить багато з важливих проблем нашого сьогодення.
Що працює добре, а в чому полягають найважливіші проблеми? Якщо ситуація показана в
розрізі кількох країн, то, певно, буде показано й пояснено, чому в одних країнах жити добре, в той час як в інших ― гірше, а в третіх ― зовсім нестерпно. Можливо, українці зможуть
краще зрозуміти глибину своїх негараздів і можливість виходу з них.

Права дитини

Тема: Права дитини
Мета: Зрозуміти, що діти — це дуже вразлива група, яка потребує особливого захисту
Бути дитиною просто чудово! Дитина, яка живе в безпеці, з люблячими батьками й має
багато можливостей у житті, може безпечно грати, насолоджуватись дитинством: усе
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це закладе міцну основу щасливого дорослого життя. Україна — це країна, де багато дітей
живуть добре, в хороших забезпечених сім ’ях, мають можливість отримати хорошу освіту
та інше. Але є в нашій країні й діти, які страждають, яких експлуатують дорослі, батьки
яких уживають наркотики та зловживають алкоголем, безпритульні діти.
Практична реалізація:
Спочатку проводиться робота в групах, потім її результати представляються для всіх.
Вправа закінчується доповіддю.
Час

45 — 90 хвилин

Що потрібно?

Ручки та папір, великі аркуші, по примірнику
Конвенції ООН про права дитини для кожного учасника

Підготовка:

Лекція про права дитини

Порядок виконання
1. Об’єднайте учасників у малі групи та запропонуйте їм знайти приклади з історії чи сучасності того, як діти живуть у дуже важких умовах або потерпають від різних утисків.
2. Попросіть групи також знайти приклади окремих груп дітей, які потерпають найбільше
та мають найбільші проблеми в суспільстві (інваліди, етнічні меншини, діти-сироти, біженці, діти війни, діти-солдати та ін.)
3. Запропонуйте записати приклади на великому аркуші паперу. (30 хвилин)
4. Попросіть групи представити результати роботи для всіх
5. Уважно слідкуйте за виступами груп та запропонуйте кожній відповісти на такі питання:
— В чому, на вашу думку, полягають причини проблем, що відчувають на собі діти?
— Що, на вашу думку, можна зробити, щоб покращити ситуацію?
6. Зробіть коротку лекцію про права дитини та роздайте кожному по екземпляру Конвенції
ООН про права дитини.
На замітку:
Діти — це особливо вразлива група в суспільстві, оскільки повністю залежать від
ставлення дорослих до них. І раніше, й тепер діти живуть у дуже важких умовах. Деякі
не можуть задовольнити навіть основні свої потреби, такі як їжа, одяг і гідне житло, багато з них потерпають від утисків. Інші діти живуть в умовах війни та збройних конфліктів.
Оскільки діти потребують особливого захисту, ООН прийняла в 1989 році Конвенцію
про права дитини, яка регулює ставлення держави до дітей. Важливим її положенням
є право дитини на власну думку й право бути почутим у питаннях, що стосуються самої
дитини.
Варіант:
Підготуйте презентацію про проблему, пов’язану з правами дитини, яка була виправлена
в Україні чи в іншій країні. Чому ситуація стала кращою, ніж раніше? Які інститути суспільства
боролися за покращення ситуації? Якими були найважливіші засоби боротьби? Як приклад
можна взяти проблеми дітей із порушеними функціями, з синдромом Дауна, дітей, що належать до меншин (кримські татари, роми, інші меншини), дітей-сиріт і т. д.
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5. Права людини — вступ
Варіант
Ознайомтесь із захоплюючою (й часто маловідомою) історією Егелантин Джебб! Учасники
готують презентацію про цю жінку, яка вперше склала декларацію про права дитини, а також
створила організацію «Save the Children» («Врятуємо дітей») у Великобританії.

Права жінок

Тема: Права жінок
Мета: Зрозуміти, що дискримінація жінок достатньо широко розповсюджена, що жінки потребують особливого захисту.
Незважаючи на те що всі люди, й жінки, й чоловіки, мають рівноцінну людську гідність,
жінок часто називають слабкою статтю. Хоча жінки в цілому фізично слабші ніж чоловіки,
несправедливо те, що вони мають менше можливостей, ніж чоловіки — нажаль, часто відбувається саме так. Якщо описувати дійсність точно, то можна стверджувати, що жінки
систематично піддаються нерівному ставленню та дискримінації. Таке явище притаманне
всім суспільствам по всьому світу. Жінки складають 70% найбіднішого населення в світі й
мають у розпорядженні лише 1 % майна в світі. Вони складають 65% від загальної кількості
неграмотних у світі й мають менше 10% від загальних прибутків у світі. Навіть у багатьох
сучасних демократичних країнах жінки отримують меншу зарплату, ніж чоловіки, й обіймають набагато менше керівних посад у бізнесі й у державному управлінні. Головним чином
жінки є жертвами насилля в сім’ї. Незважаючи на дискримінацію й нерівне ставлення, історія
боротьби за права жінок за останні 100 років показує, що жінкам є сенс боротися за свої
права. Жінки по всьому світу ніколи не мали більшого захисту своїх прав, ніж сьогодні.
Практична реалізація:
Учасники працюють у групах, потім результати роботи виносяться на загал, обговорюються й проводиться заключна лекція.
Час

45 — 90 хвилин

Що потрібно?

Ручки та папір, великі аркуші, по примірнику
Конвенції ООН про права жінок для кожного

Підготовка:

Лекція про права жінок

Порядок виконання:
1. Об’єднайте учасників у малі групи та запропонуйте їм знайти приклади з історії чи з сучасності того, як жінки живуть у дуже важких умовах чи потерпають від різних утисків.
2. Попросіть групи знайти ще приклади окремих груп дівчат/жінок, які потерпають найбільше та мають найбільші проблеми в суспільстві (діти, інваліди, етнічні меншини, біженці,
дівчата-солдати, повії)
3. Запропонуйте записати приклади на великому аркуші паперу. (30 хвилин)
4. Попросіть групи представити результати роботи для всіх.
5. Уважно слідкуйте за виступами груп, запропонуйте кожній групі відповісти на такі питання:
— В чому, на вашу думку, полягають причини проблем, які відчувають на собі дівчата/жінки?
— Що, на вашу думку, можна зробити, щоб покращити ситуацію?
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6. Зробіть коротку лекцію про права жінок, акцентуючи увагу на тому, що захист прав жінок
покращується.
7. Роздайте кожному учаснику по екземпляру Конвенції ООН про права жінок.
На замітку
Сьогодні в багатьох країнах світу дівчата та жінки мають такі ж можливості, що й чоловіки в багатьох сферах. І хоча ситуація для багатьох жінок ніколи не була такою хорошою,
як зараз, загальна картина показує, що права жінок систематично порушують. Суспільство
сформувало структуру влади, очолювані чоловіками, й у більшості країн ми можемо побачити традиції, які дискримінують жінок, а стереотипи продовжують домінувати. Найгірше
відбувається в країнах, що розвиваються. Але хід розвитку прав жінок показує, що є сенс
боротися за позитивні зміни. Ніколи так багато дівчаток не відвідували школу, ніколи так
багато жінок не займались оплачуваною роботою, ніколи не було так багато жінок-політиків, і ніколи так багато жінок не мали виборчого права. Необхідно продовжувати боротьбу
за права жінок.
Важливі документи про права жінок


1789 Декларація прав жінки й громадянки (Олімпія де Гуж)



1953 Конвенція ООН про політичні права жінок



1967 Декларація про ліквідацію дискримінації жінок



Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок

Факти про дівчат і жінок
В останні десятиліття ситуація для дівчат і жінок по всьому світі покращилась у багатьох
сферах. Багато дівчат мають можливість навчатися й отримувати освіту, жінки отримали ви
борче право майже в усіх країнах і набагато більше беруть участь у політичному житті.
Незважаючи на позитивні тенденції розвитку, цифри однозначно свідчать про те, що все
ще є ряд серйозних проблем.


Більше мільярда людей проживає сьогодні в бідності. Переважна більшість із них —
жінки.



Лише, 16% членів парламентів по всьому світі складають жінки. Жінки також дуже мало
представлені й на інших відповідальних посадах.



Щорічно декілька мільйонів жінок по всьому світі стають жертвами торгівлі людьми в
секс-індустрії



80% біженців світу й внутрішніх переселенців — жінки. Вони особливо зазнають насилля та утисків, хвороб і голоду



Кожну хвилину помирає одна жінка у зв’язку з вагітністю, абортом чи пологами. Щорічно кількість смертей складає близько 530 000, чого можна було б уникнути, надавши
жінкам доступ до належних і якісних медичних послуг.

РЕЛІГІЯ й ТРАДИЦІЇ ЗІШТОВХУЮТЬСЯ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ

Тема: Права людини, релігія та традиції
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5. Права людини — вступ
Мета: Зрозуміти, що окремі елементи культур та традицій можуть знаходитися в протиріччі з правами людини.
Релігії, культури та традиції часто мають дуже давню історію, а окремі їх елементи
залишалися незмінними сотні років. Міжнародні права людини, навпаки, є відносно «новими» в історичній перспективі. В сьогоденні ми можемо спостерігати елементи, характерні для деяких культур, традицій та релігій, що перебувають у конфлікті з правами людини. В окремих випадках культурні та традиційні звичаї пояснюються й обґрунтовуються
релігією, хоча це не обов’язково так. Ми можемо також спостерігати, що релігійні писання
самі по собі можуть суперечити правам людини. Окремі цитати з Біблії, Корану та інших
священних писань ніяким чином не відповідають сьогоднішнім вимогам прав людини .В ході
історії ми були свідками того, як релігійні догми ставали причиною вбивства мільйонів
людей. Свобода жінок та участь у суспільному житті, обрізання жінок, а також питання
про примусові шлюби, гомосексуалізм та аборти — це центральні, такі, що межують між
собою теми та проблеми. Тут сьогодні стикаються релігія, культура, традиції та права
людини.
Практична реалізація
Вправа починається з роботи в групах, потім групи представляють результати роботи на
загал та проводиться обговорення.
Час

2 год.

Що необхідно:

Ручки та папір

Порядок виконання:
1. Проінформуйте групу загалом про те, що ця вправа стосується відносин між релігією,
традицією та культурою з однієї сторони й правами людини — з іншої. Завдання полягає
в тому, щоб виявити елементи релігійних писань чи практики, що суперечать правам
людини.
2. Підкресліть, що традиції та звичаї багатьох культур, які спричиняють порушення прав
людини, часто обґрунтовують релігійними настановами, хоча релігійні писання та тлумачі релігійних текстів зовсім не обов’язково підтримують такі позиції. Тому багато людей не згодні з тим, що релігія є причиною порушення прав людини. І в цій вправі слід
показати саме такі приклади.
3. Об’єднайте учасників у малі групи, запропонуйте їм уявити себе представниками певної
релігійно-культурної групи та роздайте кожній із груп по екземпляру Загальної декларації прав людини.
4. Попросіть групи виконати таке завдання:
— Знайти в релігійних писаннях «своєї» культури чи релігійній практиці, культурі
чи традиції елементи, що суперечать правам людини. Що це за елементи, як їх
пояснюють чи виправдовують?
— Навести конкретні приклади таких елементів із сучасності чи з минулого своєї чи
іншої країни з такою ж релігійною культурою.
— Вказати, яка стаття Загальної декларації була порушена
5. Попросіть групи представити результати для всіх. Можете разом із учасниками коментувати почуте та ставити питання.
6. Обговоріть почуте.
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Обговорення:


Чи важко було знайти елементи релігійних писань чи релігійної практики, які порушують
права людини?



Чи легше було знайти приклади з минулого? Чи відбувся певний розвиток? З яких
причин?



Як були переосмислені ті елементи релігії, культури та традицій, що суперечать правам
людини? Наведіть приклади.



Чи присутні в різних релігіях загальні елементи, що порушують права людини? (Наприклад, дискримінація жінок і гомосексуалів?)



Що матиме перевагу у випадку конфлікту між релігією, традицією та культурою з одного
боку та правами людини — з іншого? Чому?

На замітку
Релігійні писання можна тлумачитися по-різному. Дехто вважає, що релігії слід розуміти по-новому, в контексті сучасності. Більшість людей поділяє думку про те, що релігії змінюються з часом. Дехто також вважає, що релігії, все ж, більш «консервативні» й «відстають» від розвитку суспільства в цілому. Рішення про дозвіл жінкам мати сан священика
та єпископа в Норвегії, наприклад, є свідченням того, як релігія адаптувалася до розвитку
суспільства. Сьогодні гомосексуалізм, свобода жінок і право на рівне ставлення та участь
у житті суспільства все ще є не вирішеними до кінця питаннями, які знаходяться на межі
між релігією та правами людини. Через недостатність знань і часто через наявність дуже
тісних зв’язків між релігією, культурою та традиціями тепер не завжди однаково легко визначити, що є релігією, що є культурою, а що — традицією. В наш час права людини є універсальною ціннісною базою та законодавчою основою існування людини. Хоча багато
людей релігійні, ми, все ж, можемо спостерігати намагання все більшої кількості держав
мати секулярну форму правління, тобто таку, за якої закони незалежні від релігійних настанов. При цьому права людини будуть більш вагомими (в усякому разі, згідно з законами),
ніж релігійні звичаї та традиції, які суперечать правам людини. Релігії повинні визнавати
демократію як форму суспільного устрою. Там, де релігія йде в розріз із правами людини,
саме права повинні мати перевагу.
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6.

Міжкультурне порозуміння. Вступ

6.1. Що таке порозуміння між культурами?

М

іжкультурне порозуміння передбачає здатність розуміти процеси, які відбуваються
в полікультурних суспільствах. Формування цієї здатності передбачає особистісний
розвиток, тому що одночасно з формуванням нових знань зростають емпатія й здатність до
спілкування й діяльності в міжкультурному контексті. Глава починається з визначення поняття
міжкультурного суспільства, потім ми обговоримо основні поняття культури та ідентичності.
Ми побачимо, що на нас впливають багато факторів. Кожна людина є унікальним поєднанням
якостей, соціальних ролей і досвіду. Люди однієї й тієї ж культури можуть дуже відрізнятися
одне від одного, тоді як люди різного походження можуть мати багато спільного.
Те, що люди різних культур живуть поруч, часто сприймається як проблема. Часто ці проблеми пояснюють наявними культурними відмінностями. З чого складаються ці відмінності та
чому вони часто є проблемою для нас? Ми побачимо, що відмінності роблять життя яскравішим, але також можуть спричиняти конфлікти в суспільстві та між індивідами. Найважливіші
проблеми пов’язані не стільки з відмінностями, скільки з образом, який формується в народів
один про одного, з нашою поведінкою в конфліктах. Як ми можемо успішно жити в багатокультурному суспільстві?

6.2. Міжкультурне суспільство

Тисячолітня історія розвитку людства проявляється сьогодні в поєднанні різних культур,
традицій, релігій та способів життя. Географічне положення, природні ресурси, клімат, міграція,
організація влади й довгий перелік інших умов є визначальними для розвитку культур. Важко
порахувати, скільки культур існує, тому що це залежить від того, як ми визначаємо поняття
«культура». Якщо спиратися на мовну єдність, то в світі близько 5 000 різних культур. Якщо
розділити їх на близько 200 країн світу, то вийде, що більшість держав — полікультурні.
Що характеризує полікультурне суспільство? Найважливіше в ньому ― це співіснування
різних культур. Для цього співіснування люди й групи різного культурного походження мають
зустрітися. В такому суспільстві виникають полікультурні ситуації та люди, пов’язані з кількома
культурами одночасно.
Причини того, що більшість суспільств можна назвати більш полікультурними, ніж раніше,
пов’язані з глобалізацією та сильними, глибокими змінами останніх десятиліть. Часто кажуть,
що світ став ближчим до нас. Сучасні інформаційні й комунікаційні технології отримали величезний вплив на наше життя. Реальність ЗМІ змінилася, щоденно ми дізнаємося про події,

57

НАВЧАННЯ МОЛОДІ ПРАВАМ ЛЮДИНИ
які відбуваються дуже далеко від нас. Крім цього, різко виріс міжнародний обіг товарів, ідей і
культурних впливів. Світ став ближчим і тому, що люди все частіше мандрують. Лише 100 років
тому люди достатньо багато мандрували за межі свого міста, але за кордон їздив мало хто,
це дозволяли собі лише багаті щасливці. Сьогодні ми їздимо як ніколи багато та часто ― до
найвіддаленіших місць земної кулі. Ці переміщення пов’язані з роботою, але також із нашою
цікавістю й бажанням відчути щось нове й незвичне. Як правило, ми повертаємося додому,
збагачені новими знаннями й досвідом. Багато людей мандрують проти власної волі ― намагаючись утекти від війни, конфлікту чи бідності, сподіваючись отримати краще життя на новому
місці. Тому світова спільнота стає все більш різнорідною. Люди з різним кольором шкіри, різної
національності, релігії та культури живуть поруч.
Нашою реальністю є полікультурні суспільства. Зустріч із людьми іншого походження збагачує нас. Відмінне від нашого часто виявляється цікавим і може показати нам інші грані проблеми. Обмін різними думками та ідеями може надихнути та запропонувати нові рішення в
різних галузях — чи то технологіях, чи економіці, у філософії чи мистецтві. Ми знайомимося
з іншими звичаями й традиціями, з новими стравами, модами, зачісками та фільмами. Часто
нові світогляди, релігії й життєві цінності приносять у життя різноманітність. Ряд історичних
прикладів показує, що полікультурні «плавильні котли»12 збагачують мистецтво, культуру й
сприяють науковому прогресу. Без культурного обміну минулих часів життя не було би таким,
яким воно є зараз.
Але полікультурне суспільство також може спричинити багато складних проблем. Розвиток відбувається так швидко й нерівномірно, що часто його складно вловити й зрозуміти. Деякі
люди вважають цей розвиток загрозливим як для себе, так і для місцевої громади та національної спільноти. Різні культури й проведення різниці між «корінним» і новоприбулим населенням можуть спричинити обмеження спілкування й контакту. «Інші» можуть бути сприйняті з
недовірою, на них можуть дивитися скоса, можуть виникати непорозуміння, страх і конфлікти,
навіть із випадками насилля.
Незалежно від складності проблем ми маємо намагатися вирішувати їх якомога кращим
способом. Тому, як мінімум, одне ясно точно: полікультурні суспільства прийшли до нас назавжди, якщо лише люди не почнуть застосовувати жорстокі засоби, такі як етнічні чистки13,
масові депортації14, інтернування15 чи апартеїд16 ― усі грубі порушення прав людини. Але для
того, щоб у наших суспільствах добре жилося, треба культивувати позитивні елементи й боротися з негативними. Для цього потрібні знання, розуміння й діалог. Обговорення полікультурності мають стосуватися суспільства, що швидко змінюється, й усіх його членів.
12

Плавильний котел (англ. melting pot) — суспільство, в якому етнічні розбіжності можуть комбінуватися,
створюючи нові правила поведінки, що ґрунтуються на різних культурних джерелах. Поняття виникло в
США, використовувалося в політиці Ізраїлю для створення єдиної ізраїльської культури репатріантами з
різних діаспор. (Прим. Ред.)
13

Етнічна чистка — політика, спрямована на насильницьке вигнання з певної території осіб іншої етнічної
належності. Цей термін ввійшов у міжнародному лексикон як калька з сербсько-хорватського виразу «etničko
čišćenje». У 90-ті роки ЗМІ екс-Югославії регулярно використовували цей вираз щодо політики албанського
керівництва сербської поліції, що намагалося створити етнічно „чисту” територію. (Прим. Ред.)
14

Депортація (від лат. deportatio, deporto – засилаю, висилаю) — це примусове виселення з місця постійного
проживання особи, родини, групи і т.п., які визнані соціально небезпечними для існуючого режиму. Великомасштабного характеру набули депортації під час сталінського режиму: 1944 — депортація кримських
татар, болгар та греків із Криму, 1947 — масова депортація з Західної України. (Прим. Ред.)
15

Інтернування (від фр. interner — силове розміщення) — примусове затримання в якійсь місцевості з забороною полишати цю територію, переселення чи інше обмеження свободи пересування, що встановлює
одна воююча сторона для громадян іншої воюючої сторони, що знаходяться на її території. (Прим. Ред.)
16

Апартеїд — (апартхейд) (мовою афрікаанс apartheid — роздільне проживання), крайня форма расової
дискримінації. Полягає в позбавленні за расовою належністю цілих груп населення політичних і громадянських прав, аж до територіальної ізоляції. Офіційно апартеїд чорношкірого населення практикувався у
ПАР у 1948—1994, у Південній Родезії у 1965—1980.У сучасному міжнародному праві визнається злочином
проти людства. (Прим. Ред.)
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6.3. Культура

Поняття — це інструменти, які ми застосовуємо для опису феноменів і зв’язків. Поняття
культури — одне з найскладніших для визначення, оскільки воно охоплює багато сфер життя
людей. Ось досить просте визначення культури: «Те загальне, що притаманне групі людей і
відрізняє її від інших груп».17 Проте в цьому визначенні не враховані знання про те, що утворює ці культурні особливості, й про зміст культури. Нижче ми виділимо кілька моментів, які
можуть бути корисними для розуміння культури та її формування.

«Коди в голові»

Зазвичай культуру представляють як щось особливе та визначене, що належить певному
народові й базується на минулому.18 Типовим прикладом цього можна вважати національні
культури, наприклад, норвезьку, сомалійську, українську, російську чи американську. В основі
цього уявлення лежить гіпотеза про те, що, наприклад, українці, що проживають в одному місці
й розділяють історичну спадщину, набувають особливих спільних рис.
У цьому сенсі культуру можна розуміти як свого роду модель реальності, що перебуває у
психіці індивіда і містить неписані правила поведінки, способу взаємодії з іншими, уявлення
про добро і зло. Ці правила, які ми засвоюємо як члени певного суспільства норвезький культуролог Йойвінд Дал називає «кодами в голові».19 Наприклад, існують коди, що вважаються
«норвезькими». Чимало норвежців поділяють єдине розуміння — загальний ключ до того, як
слід тлумачити норвезькі прислів’я, в той час як не кожна людина ззовні зможе легко їх зрозуміти. Всі норвежці розуміють ідіому «стрибати після Вірколи20», але вона, ймовірно, зовсім
незрозуміла ненорвежцям. Так само й інші групи мають власні культурні коди, які нелегко буде
зрозуміти норвежцям. У цьому сенсі можна робити узагальнення щодо культурних відмінностей на національному рівні. Існують відмінності між Україною, Сомалі й В’єтнамом, існують
значні культурні відмінності між «нами» й «ними».
Поняття «коди в голові» вказує на те, що окремі люди мають і використовують систему
культурних відповідностей. Тому кожна зустріч людей стає зустріччю культур із різними кодами, знаками, правилами й системами. Коли українці їдуть у відпустку за кордон, вони беруть із
собою «українські коди». Вони, вочевидь, вітатимуться з іншими людьми за руку, а не притискатимуться носами один до одного. Так само туристи, іммігранти і інші люди приносять власні
культурні коди, коли приїздять до України. Всі ми є носіями культури в нашій зустрічі з іншими
людьми, незважаючи на те чи усвідомлюємо ми це, чи ні.
Таке розуміння культури робить осмисленим і поняття «субкультура».
Субкультурою називають підпорядковану, неосновну культуру. Субкультура є частиною
всієї культури суспільства, «культурою в культурі». Субкультура — це, так би мовити, внутрішня культура певної групи людей, яка визначає їхній особливий стиль життя, ціннісну ієрархію,
менталітет тощо. Ця група людей може відрізнятися від решти членів суспільства за професійними, віковими або навіть етично-правовими ознаками. Так, поряд із поняттям «молодіжна
культура» іноді вживається термін «молодіжна субкультура».
17

Caplex nettutgave. 13.09.2006

18

Øyvind Dahl: Møter mellom mennesker Interkulturell kommunikasjon, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 4. opplag
2004 s. 57.
19

Там само, стро. 59.

20

Бйорн Віркола (’Bjørn Wirkola’) — норвезький чемпіон світу зі стрибків як із великого, так і з середнього лижних трамплінів у 1966. Вираз «стрибати після Вірколи» стосується ситуацій, в якій хтось ставить
перед собою задачу, яку блискуче виконав попередник — або ті задачі, які наврядчи можна досягти.
(Прим. Ред.)
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Можна сказати, що в субкультур існують власні «культурні коди». Як приклад можна назвати субкультуру скаутів, готів, культуру підприємців, міську чи сільську субкультури тощо.
Зі згаданого вище можна зробити висновок, що люди можуть належати до різних субкультур водночас. Ми є одночасно носіями й національної культури, й різноманітних субкультур.
У певних ситуаціях різні культурні ролі активізуються й набувають значущості. На футбольному матчі ви перш за все вболівальник спортклубу «Динамо» й член фанклубу, водночас уже
наступного дня на роботі ви вже вчитель. Правомірно говорити про культурні єдності, такі як,
наприклад, «українці», «християни», «німці», «медсестри» тощо. Категоризація груп людей на
основі їх спільних ознак — це спосіб функціонування й розуміння світу, що допомагає нам легко спілкуватися один із одним.
Вище ми вже говорили, що культура — це «коди в голові». Проте вони не є раз і назавжди
визначеними й незмінними для всіх, і під час зустрічей людей можуть змінюватися. Стосунки
й спілкування можуть призвести до створення нових або змінених кодів, які індивіди конструюють самі для себе у взаємодії з іншими. Тут ми підходимо до динамічнішого розуміння
культури.

Культура динамічна

Все частіше ставиться під сумнів традиційне розуміння культури як чогось, чим люди «володіють». У світлі нинішніх стрімких культурних змін і змішувань, які є наслідками глобалізації,
все складніше сприймати культуру як щось обмежене й статичне. Навпаки, можна сказати,
що культура постійно перебуває у змінному стані. Те, що ми часто сприймаємо як «українську
культуру», можна в цьому сенсі назвати змішаною культурою, що постійно вбирає в себе нові
імпульси. Вона інтернаціоналізується й змінюється внаслідок впливу ЗМІ, науки, підручників,
індустрії розваг, глобалізації економіки, моди й стилів.
На цьому тлі набуває актуальності визначення культури, яке дав норвезький дослідник
Томас Гюланд Еріксен: «Культура — це змінна спільність людей, яка створюється й змінюється
щоразу, коли люди щось роблять разом».21 Культура — це не клітка, в яку можна заштовхати
людей і намагатися зрозуміти їх «ззовні», але, швидше, динамічне поле, яке виникає між людьми під час їхніх зустрічі. У спілкуванні нові враження й досвід набувають актуальності, а під
час взаємодії людей створюються нові культурні й референтні рамки22. Культура — це все, що
робить спілкування можливим.
Обидва підходи до розуміння культури й до її становлення (стосовно динамічності й постійної зміни культури) є важливими інструментами нашої інтерпретації реальності.

6.4. Формування ідентичності

Осмислення ідентичності важливе, коли ми працюємо з проблемою міжкультурного порозуміння. Якщо ми краще уявлятимемо, хто ми, то зможемо краще зрозуміти інших.
Наша ідентичність багатогранна, в її формуванні беруть участь безліч чинників. Найважливіші з них нам непідвладні, зокрема, ми не визначаємо, хто наші батьки й за яких обставин
ми народилися. Спадковість і гени визначають, якого кольору наші очі — блакитні чи карі, і хто
ми — хлопчик чи дівчинка. До чого ми схильні — до науки чи до спорту.
21

Thomas Hylland Eriksen (red): Flerkulturell forståelse, Tano Aschehoug 1997, s. 25.

22

Референтні культурні рамки — культурні коди, символи та образи подій, зафіксовані в колективній пам’яті
певної культури, значимість правил і норм у ієрархії даної культури. (Прим. Ред.)
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Культура також важлива для формування ідентичності. Те, що люди завжди оперують
«прихованими кодами», є проявом того, що ми відчуваємо на собі вплив суспільства. На мову,
якою ми розмовляємо, на нашу поведінку впливають батьки, школа та довкілля. Я народився в
США, Норвегії, Україні чи Китаї? Я член заможної чи бідної сім’ї? Я належу до більшості чи до
меншості? У суспільстві домінує одна чи кілька релігій? Моя сім’я релігійна чи ні?
Звичайні люди й учені протягом століть обговорювали, до якої міри індивіди є продуктом
спадковості й середовища, а до якої — результатом власної діяльності. Це цікаві питання, які слід
обговорювати й досліджувати. Де закінчується «я» й починається «ми»? Через контакт із іншими
ми формуємо особистості один одного. Найпослідовніші люди стверджують, що незалежно від
стосунків із іншими жодного «я» не існує, оскільки індивіди формуються саме в стосунках.
«Тільки у відношеннях Я — Ти твориться світ стосунків. Існують три сфери, в яких будується світ стосунків: 1) життя з природою, 2) життя з людьми, 3) життя з духовними сутностями», — переконаний вчений Мартін Бубер.23
Ми виходимо з того, що ідентичність людини є результатом спадковості, середовища та
її вільного вибору. Хоча ми не можемо контролювати всі ці чинники, все ж, багато що ми вирішуємо самі. Чи хочу я займатися в театральній групі, співати в хорі чи грати в гандбол? Я хочу
стати рокером чи панком? Я хочу працювати лікаркою чи автомеханіком? Я обираю «Червоний альянс» чи «Прогресивну партію»? Розповідати мені про свою гомосексуальність чи продовжувати приховувати її? Чи буду я перевіряти свої релігійні сумніви? Я хочу мешкати в місті
чи в селі? Я хочу вийти заміж за Сергія чи за Ахмеда? Ми робимо вибір на основі цінностей, які
мають для нас важливе значення.
Якщо ми поглянемо довкола, то виявимо, що в суспільстві є люди, які йдуть «проти течії», живуть нетрадиційним і незвичним чином. Багато хто опирається тиску суспільства, сім’ї та релігійної громади й має достатньо волі й мужності, щоб іти своїм шляхом. Якщо у вас виник серйозний
конфлікт із батьками, то ви не можете змінити їх як своїх біологічних предків, але ви можете розірвати з ними стосунки або докласти великих зусиль, щоб змінити ставлення один до одного. Віра в
свободу волевиявлення є основною умовою нашої відповідальності за наш вибір і наші дії.

Особистість людини є наслідком спадковості ,
середовища та власного вибору
Внаслідок того, що нашу особистість формують так багато чинників, усі ми різні. Двох людей з однаковим поєднанням якостей, ролей та досвіду не знайти. Ми всі складні й унікальні
індивіди.
Іноді неправильно виділяти одну якість або один аспект дій людини. Так само неправильно завжди «категоризувати» людей. Взагалі, немає нічого поганого в тому, щоб групувати людей за якимись відмінними ознаками. Навпаки, людям притаманно структурувати світ таким
чином. Але треба розуміти, що це також може мати негативні наслідки, як для індивідів, так
і для суспільства. Ми можемо почуватися некомфортно, якщо постійно виділяють якусь одну
нашу якість, адже ми значно більш багатогранні. Бути «товстуном» чи тим, кого постійно дражнять «очкастиком», — важкий тягар. Також проблеми виникають, коли одна якість або характеристика акцентується в ситуаціях, коли це не повинно мати жодного значення. Якщо ви на23

Мартін Бубер — німецький філософ (1878-1965). Жив в Австрії, дитячі та юнацькі роки провів на Галичині — довгий час він був членом правління Львівської громади, був професором філософії, іудаїзму та
етики в Німеччині, 1933 емігрував до Ізраїлю, де став першим президентом Академії наук Ізраїлю. У праці
«Я і Ти» Бубер висловлює основні засади своєї діалогічної філософії. На його думку, існує два типи стосунків: Я — Ти та Я — Воно. У випадку відносин Я — Воно досягнення діалогу не реальне. Стосунки — це
взаємність (хоча повної взаємності не може бути), а коли ми сприймаємо когось або щось як об’єкт, тоді цей
«хтось» або «щось» є Воно. І у цьому разі не може бути ніякого діалогу. Див. Бубер М. Я й Ти. (Прим. Ред.)
http://www.il4u.org.il/library/buber/index.html
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магаєтеся влаштуватися на роботу інженером, ваші релігійні переконання чи колір шкіри тут
ні до чого. Чимало людей відчувають, що виділяється лише одна якість, яка може здаватися
негативною характеристикою людини. Такі слова як «мігранти», «гомосексуали», «темношкірі»
й «мусульмани», «люди кавказької національності» сприймаються як категоризації, оскільки
одна властивість або приналежність виділяються за рахунок інших і використовується в негативному сенсі. Якщо ЗМІ досить часто згадуватимуть, що «злочин скоїв виходець із середовища іммігрантів», то іммігранти відчуватимуть себе предметом стигматизації24.
Наприклад, у Росії25 стигматизуються вихідці з Кавказу та з Середньої Азії. Будь-якого кавказця ідентифікують з ісламом, навіть тоді, коли людина сповідує іншу релігію. Також трудових
мігрантів із цих країн ототожнюють із наркобізнесом. ЗМІ схильні навмисне перебільшувати
долю трудових мігрантів серед наркоторговців і злочинців, що сприяє конструюванню негативного образу мігранта та його ідентифікації зі злочинним середовищем.
Негативізм по відношенню до «чужих» може мати різні причині. Серед них — соціальні
страхи та боротьба за соціально-економічні ресурси.
Таким чином, категоризація може призвести до того, що враження, які у нас є один про
одного, спотворюються, а як наслідок — окремі люди з їхніми різними якостями й соціальними
ролями «зникають». Якщо ми відкриті й сприймаємо один одного як цілісних особистостей, ми
отримаємо цікавішу, повнішу і правильнішу картину.

Невірно виділяти в людині лише одну якість
чи соціальну роль, применшуючи інші
У нинішньому полікультурному суспільстві на перший план виходить ідентичність. Інтерес
до ідентичності викликаний не лише нашою власною потребою в пошуку свого місця в змінній і
розмаїтій реальності, але також цікавістю до людей з інших культур. Коли ми зустрічаємо людей,
які думають і діють інакше, ніж ми, то часто ми пояснюємо це тим, що в них інша культура. Оскільки формування ідентичності — дуже складний процес, обумовлений багатьма чинниками, опис
культури дуже легко може виявитися надто спрощеним. Різний досвід створює різних людей,
зумовлює іншу поведінку. Але загальний досвід може по-різному вплинути на різних людей, навіть якби їхнє походження й освіта були більш-менш схожими. Індивіди з однієї й тієї ж культури
можуть бути дуже різними, в той самий час як люди різних культур можуть мати багато спільного.
Правозахисник із України може мати значно більше спільного зі своїм колегою з Норвегії, ніж із
таксистом зі свого рідного міста. Кожна зустріч — це зустріч двох індивідів, а не лише культур.

Кожна зустріч — це зустріч двох індивідів , а не лише культур

6.5. Подібності культур

Часто підкреслюють розбіжності між культурами. Це природно, тому що ми помічаємо,
як правило те, що відрізняється. Але розглядаючи речі таким чином, ми не помічаємо існуючі
24

Стигматизація (від грец. στíγμα — ярлик, клеймо) — клеймування, нанесення стигми. На відміну від слова
«клеймування», слово «стигматизація» може означати навішування соціальних ярликів. У цьому розумінні
стигматизація — асоціація певної якості (як правило, негативної) з конкретною людиною чи групою людей,
хоча цей зв’язок відсутній чи не доведений. Стигматизація є складовою багатьох стереотипів. (Прим. Ред.)
25

http://www.lomonosov-msu.ru/2007/17/gorinova_ev.doc.pdf
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подібності. Щоб уточнити, а не перебільшити значення відмінностей, слід підкреслити наявну
схожість. Різні культурні звичаї й традиції можна сприймати як варіанти загальнолюдського.
Українські національні костюми відрізняються від традиційних убрань Фіджі чи Іспанії. Етнографи знаходять однакові символи26 — кола, птаха, риби та інші — на витворах народів, які
ніколи не зустрічалися. Зокрема, в народів, які проживають у горах, елементи малюнку будуть
більш гострими та різкими, а в степових народів — більш плавними. Хоча країни й регіони мають свої специфічні пісенні традиції, спільним є сама їхня наявність. Культура пісень є проявом
потреби людей у самовираженні, соціальній спільності й вираженні своїх відчуттів через пісню
й музику. Так само різні традиції будівництва й архітектури можна пояснити через загальну
потребу в захисті від негоди й вітру, а релігії можна розуміти як версії задоволення потреби
в поясненні таїнств життя й створенні спільних для багатьох людей ціннісних норм. Таким
чином, культурні особливості можна розуміти як місцеві форми вираження чогось ширшого й
загальнішого.

6.6. Конфлікти між культурами

В окремих випадках відмінності в культурах можуть призводити до конфліктів і протиріч як
у суспільстві, так і між індивідами як їх носіями. Більшість конфліктів можна вирішити, намагаючись зрозуміти рушійні чинники, тобто, зрозуміти культурні коди іншої сторони.
У Європі багато шкіл зустрілися з проблемою, коли окремі етнічні чи релігійні групи не допускають, щоб сторонні бачили оголене тіло людини. Це призвело до проблем у зв’язку з прийняттям душу після фізкультури. Після того, як сторони вступили в діалог, школи знайшли рішення цієї проблеми. Суспільні дебати викликало також бажання мусульман мати кімнату для
молитви. Коли це питання підняли першого разу, багато хто відреагував негативно, вважаючи
що релігія — це особиста справа кожного, наприклад, й публічні установи, як і приватні підприємства, не повинні оплачувати відповідні приміщення. Проте поступово цю потребу визнали,
і сьогодні, наприклад, у Норвегії є кімнати для молитов. Ще одна проблема релігійного плану
проявилася, коли окремі мечеті захотіли скликати вірян на п’ятничну молитву на громадській
території за допомогою гучномовців. Після тривалих дискусій, де, зокрема, провели паралель
із католицькими дзвонами, ухвалили рішення, що влаштувало всіх: скликати на п’ятничну молитву дозволили, але з урахуванням верхньої межі гучності звуку.
Чимало культурних проблем, які раніше вважали складними, поступово знайшли своє рішення в деяких країнах. Сьогодні в Європі можна часто побачити солдат у тюрбанах чи робітниць магазинів у хіджабах27. Вони — живий приклад полікультурної адаптації. Очевидно, й
сьогоднішні конфлікти також знайдуть своє вирішення в майбутньому.

6.7. Традиційні й сучасні суспільства

Часто конфлікти культур пояснюють тим, що представники «традиційних» і «сучасних»
суспільств живуть разом, і тим, що ці культури протистоять одна одній.
Модернізація змінює розвиток суспільства. Аграрне суспільство з економікою, заснованою
на обміні, розпадається, поступаючись дорогою міжнародній грошовій економіці. З цим роз26

Енциклопедія давніх символів — http://sigils.ru/symbols/ (Прим. Ред.)

27

Хіджаб (араб. باجح  — покривало) — будь-який одяг в ісламі, але в сучасному світі під хіджабом розуміють
традиційне мусульманське покривало, яке приховує тіло жінки від стороннього ока. (Прим. Ред.)
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витком змінюється й спосіб життя людей. Часто відбувається зрушення від колективної моделі
культури до індивідуальної, від моделі стійких соціальних ролей статей до більшого рівноправ’я
й захисту прав жінки. Місцеві, часто патріархальні суспільні установи повинні поступитися національним і міжнародним законодавчим системам і установам. Важливі функції сім’ї, такі як
виховання дітей і догляд за людьми похилого віку, підтримка дітей на початку їхнього дорослого
життя, наприклад, у вигляді грошей на будівництво житла, значною мірою перейшли від батьків
до держави й громадських організацій. Секуляризація28 також часто є наслідком модернізації,
коли знижується значущість релігійних елементів в організації суспільства.
Держави й суспільства дуже по-різному переживають процес модернізації. Він може пройти поступово чи раптовими стрибками, гармонійно чи з серйозними конфліктами. Так само
можуть значно відрізнятися варіанти всередині окремих країн, часто традиційне і сучасне —
поряд. Норвегія, як і більшість європейських країн, — типова сучасна держава. Проте завдяки
імміграції в цій країні також мешкає багато людей, які є вихідцями з традиційних суспільств.
Співставлення «традиційне — сучасне» можна критикувати за те, що таке слововживання
може створити враження, неначе сучасне суспільство краще, досягло більшого й розвинутіше
за традиційне, а також за те, що ця перспектива зміцнює стереотипи про людей традиційної
культури. Ми хотіли би підкреслити, що не поділяємо такого погляду. Не можна вважати саме
собою зрозумілим, що модернізація завжди передбачає прогрес. Позитивні елементи й цінності можна втратити «дорогою». З іншого боку, не можна з упевненістю сказати, що треба
беззастережно слідувати всім так званим елементам «традиційного». Цінності та дії слід оцінювати окремо, самі по собі. Хоча вибір понять може здатися невдалим, ми, все ж, вважаємо,
що ця перспектива може виявитися корисною для розуміння окремих культурних конфліктів.
Для людей, які походять із «традиційної» культури, життя в сучасному суспільстві може
здаватися розчаруванням. Чимало жінок можуть відчувати тиск із боку як власної культури, так
і з боку сучасної. Деякі сприймають як проблему те, що цінності, в яких вони були виховані та
які відстоюють, нове суспільство не визнає достатньо значущими. Статус жінки низький, якщо
вона сидить удома й виховує дітей. Інші жінки вважають нові цінності свободи й незалежності
привабливими, вони хочуть мати більш незалежне становище, ніж прийняте в їхній культурі.
Бажання жінок може наштовхнутися на опір патріархальної структури сім’ї. Родичі-чоловіки
бояться, що жінки стануть дуже «західними», і це зашкодить сім’ї і їм самим. Чоловік може
подумати, що його роль під загрозою, й він відчуватиме невпевненість щодо цінностей нового
суспільства.
Діти й підлітки з національних меншин можуть відчувати, що вони «стоять однією ногою в
кожному таборі», а їх повсякденне життя складається з нескінченної зміни двох контекстів життя. Сім’я зі специфічним походженням може висувати суворі вимоги до слухняності й пошани
та йти врозріз із тим, що діти вивчають у школі про незалежність і самостійність. Закоханим
може бути важко дотримуватися суворих рамок домашніх правил, коли вони бачать, що інші
підлітки поводяться, загалом, набагато вільніше. А якщо підлітків запрошують на вечірку чи
поїхати до табору з класом, у той час як батьки ставляться до цього скептично? Коли вони
гуляють на вечірці, то чи повинні піддатися тиску однокласників і випити алкоголь замість слідувати заборонам релігії та батьків?
У культурах, де поширені шлюби за домовленістю батьків, молоді люди можуть стикнутися
з серйознішою дилемою. Чи повинні вони прийняти обраного батьками чоловіка, чи зробити
свій власний вибір, ризикуючи вступити в конфлікт із сім’єю? Незалежно від того, який вибір
вони зроблять, він усе одно буде невірним. Назване вище — це лише невеликий перелік особистих проблем, з якими можуть зіткнутися ті, хто перебуває між двох культур.
Понятійна пара «традиційне» й «сучасне» критикується за спрощення реальності. Важливо підкреслити, що існує величезна кількість прикладів, які йдуть урозріз із цією моделлю
28

Секуляризація — це процес зниження ролі релігії в житті суспільства. (Прим. Ред.)
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й створюють складнішу реальність. Люди, які походять із традиційних культур, можуть мати
сучасні й вільні погляди на питання рівних прав жінок, у той час як представники сучасного
суспільства можуть бути консервативними в питаннях боротьби за права жінок, релігії та ставлення до гомосексуальності. Чимало етнічних норвежців, особливо з окремих християнських
кіл, мають дуже суворі вимоги до зовнішнього вигляду та одягу, заборону на вживання алкоголю й сильне бажання контролювати підлітків. Підлітки з таких сімей можуть так само, як і діти
іммігрантів, відчувати внутрішній розкол, коли вони «стоять кожною ногою в іншому таборі».
Наша потреба в глибокому розумінні проблеми показує, на скільки важливо для міжкультурного взаєморозуміння одночасно утримувати в голові дві думки й уникати групування людей
на основі стереотипів. Ця сфера пов’язана зі складною динамікою індивідів з одного боку та
з властивими групі культурними кодами — з іншого. І ми повинні пам’ятати, що кожного разу
зустрічаються два індивіди, а не дві культури.

6.8. Повага до «несхожих» людей

Гублячись у морі варіантів, притаманних полікультурному суспільству, люди можуть вважати форми культурного вираження й звичаї інших чужими й дивними. Завжди знайдеться багато
речей, з якими ви не згодні. Втім переважна більшість людей мирно співіснує одне з одним. Це
показує, що ми не обов’язково маємо бути однаковими, щоб поважати одне одного. Там, де
ми не згодні, ми повинні вести відкриті, живі дискусії по суті справи й використовувати наше
право на свободу слова, на участь в житті суспільства й право на участь у вирішенні питань,
що стосуються нас. Демократія ґрунтується на тому, що громадяни є раціональними людьми,
які роблять розумний вибір. А для цього вони повинні мати доступ до актуальних знань. Отже,
нам не треба боятися складного спілкування. Лише розглядаючи реальність такою, як вона є,
можна виявити проблеми й змінити ситуацію на краще. Якщо ми не зможемо переконати одне
одного, то нам у будь-якому випадку слід погодитися, що треба приймати людей такими, які
вони є. Хіба не в такій пошані до інакшості полягає сама сутність демократії?

Повага до інакшості — сутність демократії

6.9. Утиски прав людини за ознакою культури та релігії

Культурні зміни є частиною історичного розвитку. Світ змінюється, люди змінюються разом із ним. Те, що було звичайним і звичним тисячу або сто років тому, сьогодні вже не є
прийнятним.
Дискримінація жінок і гомосексуалів, примусові шлюби, насилля й убивства з помсти за
зганьблену честь раніше були поширені в багатьох суспільствах. У Норвегії, наприклад, чоловікам аж до 1868 р., згідно з законом, дозволялося застосовувати силу до своєї дружини.29
Шлюби з примусу також були досить поширеними в цій країні. Проте ці звичаї вже відійшли в
минуле, оскільки сформувалися національна й міжнародна системи норм, у тому числі права
людини. Сьогодні міжнародне суспільство досягло згоди, наприклад, у тому, що примусовий
шлюб, обрізання жінок, насилля та вбивства на захист честі є грубими порушеннями прав людини. Але оскільки подібні зміни в суспільстві потребують тривалого часу, ми спостерігаємо,
29

Права чоловіка регламентувалися тим самим параграфом норвезького закону, що й права землевласника щодо найманих працівників. (У Російській імперії низький статус жінки регламентувалося «Домостроєм»
XVI ст. — ред.)
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що такі порушення все ще відбуваються в окремих країнах і регіонах. І хоча подібні дії заборонені, потрібен час, перш ніж норми стануть такими, що приймаються всіма членами суспільст
ва. У Пакистані, Афганістані й низці африканських країн і досі існують групи, що практикують
насилля та вбивства з помсти.30
Коли люди з цих районів приїжджають до нових країн, вони можуть принести з собою
свої місцеві звичаї, а тому й у сучасних європейських країнах є дівчата й хлопці, які живуть в
умовах дуже сильної дискримінації. Їм забороняють зустрічатися з кимось до шлюбу, їх позбавляють права обрати чоловіка самим. Хоча жертвами в переважній більшості випадків є жінки,
чоловіки також страждають від таких порядків. Якщо молоді люди починають протистояти патріархальній і контролюючій структурі сім’ї, їм можуть погрожувати. Чоловіків, які чинять проти
волі батьків, можуть позбавити спадку. При розлученні їх можуть вигнати з сім’ї. Молоді жінки
й чоловіки піддаються насильству й мають утікати від своєї сім’ї. В окремих випадках жінок
убивають — це так звані «вбивства заради захисту честі». Хоча такі звичаї практикують дуже
нечасто, покінчити з ними складно. Традиції дуже тісно вкорінені в культурах, а оскільки такі дії
караються, це часто відбувається таємно.
Багато хто несе відповідальність за протидію таким порушенням прав людини. Основна відповідальність лежить на державних органах. Випадки порушення прав людини мають
розслідуватися, а винні — нести покарання. Вироки є важливими сигналами як для потенційних порушників, так і для людей, які відмовляються заявляти про правопорушення до органів
правопорядку. Також мають бути реалізовані заходи інформаційного характеру, спрямовані
на відповідні соціальні групи, повинна проводитися більш масштабна робота з формування
установок. Представників влади багатьох європейських країн критикували за бездіяльність і за
невірне розуміння культурно-релятивістської позиції31. Їх звинувачують у тому, що вони ігнорують порушення заради того, щоб зберегти добрі стосунки з меншинами. Проте за останні роки
в багатьох країнах було винесено багато звинувачувальних вироків у справах про вбивство на
захист честі.
Важливо й те, що меншини самі відмежовуються від допущених порушень. Це — важливий сигнал порушникам, який також може конструктивно впливати на негативні стереотипні
уявлення про меншини.32 ЗМІ також відіграють важливу роль у виявленні порушень прав людини й залученні суспільної уваги до подібних випадків. Зростання відвертості може призвести
до того, що індивіди, які перебувають на роздоріжжі, отримують підтримку власного вибору.
Проте ЗМІ повинні стежити за тим, щоб не презентувати заздалегідь складену картину реальності. Матеріали, що публікуються, отримують широкий відгук громадськості й можуть зміцнити забобони стосовно певної групи.
Релігія також може мотивувати порушення прав людини. Історія свідчить, що релігійна
аргументація вже використовувалася для утиску й дискримінації жінок і гомосексуалів. Проте
й релігійні інтерпретації також залежать від соціальних змін. У Норвегії, як і в багатьох інших
країнах, боротьба за рівноправ’я статей і прав гомосексуалів знайшла відображення й у церкві.
Там також, як і в суспільстві в цілому, було високо піднято поріг терпимості. Сьогодні в Норвегії жінка може стати й священиком, і єпископом, що 40 років тому було немислимим. Також
зараз дуже поширеним є зведення гомосексуалів у сан священика. Сміливі люди виступали
й обстоювали свою думку, і це просунуло нас іще на крок уперед до рівноцінності всіх людей.
30

За оцінками влади Пакистану, щорічна кількість убивств на захист честі складає не менше 4000. (Хроніка
Унні Вікан, газета Aftenposten від 04.10.2006)
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Культурний релятивізм — концепція, згідно з якою кожна культура може бути оцінена лише на основі її
власних принципів, а не універсальних критеріїв (Прим. Ред.).
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Багато представників нових меншин вважають, що не мають такого обов`язку, тому що вони пов`язані з
такими порушеннями не більше, ніж етнічні норвежці. Загалом ми згодні з такими твердженнями, але вважаємо, що діаспори меншин, усе ж, є значимими об`єднаннями, тому що можуть здійснити сильний вплив
на людей своєї етнічної та релігійної спільноти.
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Незважаючи на це, в окремих християнських спільнотах все ще збереглося різне ставлення до
жінок і чоловіків і лишилися забобони щодо гомосексуальності.
Подібного розвитку стосовно жінок і гомосексуалів не сталося в мусульманському й окремих інших релігійних середовищах. Разом із культурними традиціями й звичаями релігія все
ще використовується для обґрунтування дискримінації. Внаслідок цього багато мусульманок
мають менше свободи, ніж мусульмани-чоловіки, як у родинному житті, так і в публічному просторі, а гомосексуали ризикують бути засудженими33 чи страченими, якщо заявлять про себе
відкрито.
Дослідження підтверджують, що труднощів зазнають гомосексуали як мусульманської, так
і християнської віри. Вони бояться розповідати про свою сексуальну орієнтацію через страх
перед нападками й вигнанням. Люди, які не можуть жити у відвертості, відчувають, що їх людська гідність не визнається на такому ж рівні, як гідність інших. Чимало підлітків визнали ситуацію настільки важкою, що покінчили життя самогубством.
1995 року в Норвегії, перед тим, як вчинити самогубство, хлопчик написав
своїм батькам листа: «Мамо й тату, я гомосексуал. Але це дуже тяжко».
Для багатьох людей релігія є важливою частиною їхньої культури та ідентичності. Незалежно від релігії, яку люди сповідують, багато хто дотримується переконань і черпає сили й
волю до життя в своїй релігії й у моральних нормах, які вона встановлює. Проте релігії не слід
виключати зі сфери контролю й критики. Дії релігійних людей слід оцінювати нарівні з діями
інших людей. Неприйнятною є та релігійна практика, яка обґрунтовує й провокує порушення
прав людини.

Порушення прав людини можуть знайти
обґ рунтування в традиціях і релігії.
Порушення є неприйнятними, незалежно
від їх обґ рунтування
Культурні конфлікти й порушення прав людини, які обґрунтовуються культурою, можуть
відобразитися на всьому суспільстві й створити конфлікти між групами. Наприклад, практика
дискримінації жінок і гомосексуалів, яку виправдовує релігія чи традиція, може розпалити конфлікт у сучасних суспільствах, у яких домінують світські цінності й досягнуто значного прогресу
рівноправ’я між статями й у боротьбі за права гомосексуалів.
Як держава має працювати з такими непорозуміннями й конфліктами? Якщо порушення
істотні — відповідь очевидна: порушення прав людини не можна допускати, необхідно задіяти механізми правової держави. Так само слід вживати заходів просвітницького характеру
та заходів із формування світогляду. Коли культурний конфлікт виникає в пункті дотику різних прав людини, або коли люди так вважають, ми зіштовхуємося зі складними дилемами.
У цьому сенсі показовим є приклад протистояння довкола карикатур на пророка Магомета
навесні 2006 р. Свобода слова й високий поріг допустимого в сатирі в західному суспільстві
дозволили опублікувати карикатури на пророка Магомета, що розгнівало мусульман і змусило
їх вийти на демонстрації по всьому світу, оскільки вони вважали, що зазнало утисків право
на шанобливе ставлення до їхньої віри. Цей приклад показує, що культурні конфлікти можуть
набувати дуже серйозного характеру й підкреслюють, наскільки важливо створити умови для
спілкування між різними групами в суспільстві й працювати над навчанням розумінню інших
культур і прав людини.
33

В Україні стаття кримінального кодексу за гомосексуалізм була відмінена в 1991 році (прим. Ред.)
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6.10. Міжкультурна реальність

Полікультурне суспільство — це наша реальність, і люди різного культурного походження
живуть у ньому поряд. Ніколи раніше суспільства не були настільки різнорідними, як зараз, і
глобалізація швидше підсилить, ніж згорне цю тенденцію.
Полікультурний варіант розвитку є великим привілеєм, який дає багато можливостей. Щоб
успішно скористатися наявними культурними відмінностями для розвитку, ми повинні навчитися мирно співіснувати один із одним. Великою складністю тут буде пошук добрих інструментів
для вирішення проблем, які породжує складна культурна ситуація. Іноді культурні особливості
є для нас випробуванням. Права людини, будучи універсальними цінностями й юридичними нормами, є добрим інструментом для оцінки меж прийнятного. Порушення прав людини
неприйнятні, неважливо, на чому вони ґрунтуються — на культурі, традиції чи релігії. Права
людини зобов’язують нас занепокоїтися ситуацією. Навіть якщо в когось інше походження, ми
зобов’язані втручатися у випадках порушень і дискримінації.
Всі люди різні — так і має бути. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали за наші цінності й вибори, ми також повинні поважати інших. Одним із важливих інструментів для створення мирного міжкультурного суспільства є прийняття інакшості. Крім цього, надзвичайно важливим є
діалог, у якому задаються й охороняються загальні правила гри. Без контакту й спілкування
стереотипи й забобони стануть перешкодою для розвитку. Можливість участі в діалозі закладена в кожному з нас, але передбачає здатність виявляти довіру й віру в добрі наміри одне
одного. Те, як ми вирішимо сьогоднішні проблеми, стане передумовою існування завтрашнього суспільства.
Культурне розмаїття є джерелом обміну, оновлення й творчості, воно так само необхідне
людству, як біологічна різноманітність — природі. Таким чином, культурні відмінності є загальною спадщиною людства, яку слід визнавати й зберігати. Варіювання способу життя й поведінки групи дають нам можливість черпати розуміння й натхнення з ширшого спектру речей.
Відмінності дають нам постійну можливість обирати кращі рішення й знаходити нові ідеї.

6.11. Тези лекції про міжкультурне взаєморозуміння

68



У певному сенсі всі країни світу стали полікультурними.



Історія більшості держав полікультурна. Корінні народи населяли територію певної державі від самого початку, доки міграція не спричинила багатоманітніший склад населення. Сучасна глобалізація призводить як до трудової міграції, так і до міграції, викликаної війнами й конфліктами.



Поняття культури — це складне поняття. Культура може бути «прихованим кодом»
більшої чи меншої стійкості, тому ми тлумачимо реальність певним чином. Культура
також може бути динамічною й змінною.



Ми всі є носіями культури.



Субкультура — це малі групи чи співтовариства, які мають чіткі відмінні риси. Ми можемо
одночасно належати до кількох субкультур.



Наша ідентичність багатогранна, вона є результатом спадковості, середовища й вільного вибору людини.



Всі ми складні, унікальні й незамінні особистості. Тому неправильно було б особливо
виділяти якусь одну якість чи приналежність людини. Завжди відбувається зустріч індивідів, а не культур.

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ


Позаяк ми є носіям культури, кожна зустріч може вважатися полікультурною. Але оскільки в нас є власне розуміння норми, та оскільки дуже значна частина культури не усвідомлюється нами, такі зустрічі можуть бути проблемними. Також іноді в нас бувають
негативні установки щодо представників певних культур.



Етноцентризм і культурний релятивізм — це два полярні пункти, з яких можна розглядати людей інших культур, яких ви зустрічаєте. Під час таких зустрічей слід прагнути
бути відкритим і намагатися зрозуміти інших з урахуванням їх походження й світогляду.
Це не означає, що треба приймати все. Не можна допускати поведінку, яка порушує
права людини.



Культурні відмінності збагачують нас і врізноманітнюють життя, але також можуть спричиняти конфлікти в суспільстві та між окремими людьми.



Традиційні й релігійні звичаї культури протягом багатьох століть призводили до дискримінації груп й окремих людей. Навіть сьогодні ми спостерігаємо, що традиція й релігія
здатні виправдовувати практику порушення прав людини.



Люди й культури — різні. Всі люди прагнуть, щоб їхній вибір поважали так само, як ми
хочемо, щоб поважали наш власний вибір. Повага до несхожості є ознакою демократії.



Соціальні стереотипи та забобони — це категоризація людей чи груп, які розділяють
певні загальні характеристики. Категоризація спрощує реальність і призводить до того,
що окрема людина з її складною особистістю «губиться» в групі. Внаслідок категоризації дистанція між людьми може збільшитися, а можливість для діалогу — скоротитися,
виникнуть дискримінація й конфлікти.



Діалогічне спілкування може спростувати стереотипи й забобони. Тому ми маємо працювати над собою, щоб підвищувати рівень наших знань і розуміння інших людей і
культур, щоб стати відкритими, проявляти довіру й повагу, відігравати активну роль у
полікультурних суспільствах.

Від редактора: В Україні одним із прикладів міжкультурного та міжрелігійного діалогу між
представниками національних громад є дитячий міжнаціональний табір
«Джерела толерантності», який проводить Конгрес національних громад
України з 2002 року. Метою табору є виховання міжнаціональної толерантності та поваги до культурного розмаїття, інтеграція національних громад в
українське суспільство, навчання протидії ксенофобії та антисемітизму. В таборі збираються 160 дітей та 30 дорослих — представники 16 національних
громад, які живуть в Україні. Табір працює за методикою занурення в національні культури, атмосферу мови та історії, музики та танців, ремесел та
національних страв. Особисте знайомство з представниками іншої культури
та релігії допомагає послабити стереотипи та знизити рівень байдужості й
агресивності, сприяє самоідентифікації. Більше про табір можна знайти за
адресою в інтернеті www.tolerspace.org.ua

6.12. Вправи
ТИ ОЗНАЧАЄШ БАГАТО

Чи задумувалися ви колись, скільки в кожного з нас різних ролей у житті? Для наших
батьків ми, перш за все, діти. В школі ми друзі чи товариші для однокласників, учні для вчителів. Для наших коханих ми теж кохані. Ну й, до всього, ми, напевно, українці чи росіяни,
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поляки чи татари, євреї чи угорці. Ми можемо бути футболістом, танцювати в балеті чи
бути любителем комп’ютерів. Річ у тім, що ми — це суцільне багатоманіття, й різні сторони нашого Я виявляються в різних ситуаціях. Так само й усі, хто навколо нас. Просто це
потрібно навчитися помічати.
Тема: Особистість
Мета: Зрозуміти, що особистість кожної окремої людини складається з безлічі різних ролей, які вона виконує в житті, властивостей, стосунків, у які вона вступає. Осмислити, що всі
люди — складні індивіди, й тому неправильно та несправедливо акцентувати увагу лише на
одній ролі чи характеристиці.
Практична реалізація
Група

10 — 25

Вік

12+

Час

1/2 години

Умови

Просторе приміщення, де можна пересуватися

Підготовка

Перелік різних характеристик індивіда

Порядок роботи
1. Станьте в центр кімнати та попросіть групу стати навколо Вас.
2. Поясніть хід роботи: Ви називатимете якусь рису, яка характеризує особистість, а ті
учасники, яких стосується названа характеристика чи ознака, мають швидко вийти до
центру кімнати, до Вас у коло. Наприклад, коли Ви кажете «дівчата», всі дівчата мають
підійти до Вас у центр.
3. Попросіть усіх звертати увагу й запам’ятовувати, хто в яких ситуаціях і скільки разів виходив у центр кімнати.
4. Називайте ознаки (властивості чи певні риси), які є складовою особистості людини. Ці
ознаки можуть бути пов’язані зі статтю, інтересами, статусом, захопленнями чи вподобаннями. (Будьте обережними щодо ознак і характеристик, які можуть по різному (чутливо) сприйматися різними людьми — наприклад: фізичні характеристики, національність, релігійна належність)
5. Важливо, щоб Ви назвали багато різних ознак і властивостей, що дасть можливість кожному з учасників стати в центр кола більше ніж, один раз.
6. Проведіть обговорення.
Обговорення
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Що ви думаєте про цю вправу? Як ви гадаєте, навіщо ми її виконували?



Що ви дізналися про інших та про самих себе?



Які думки у вас викликала ця вправа?



Чи є якісь особливості, характеристики, яким люди частіше надають значення? Яким
саме? Чому?



До яких наслідків це призводить? Чи є це правильним та справедливим?



Попросіть учасників зробити висновки з вправи.

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ
Висновки, які можна зробити з вправи
Всі люди — складні індивіди, яким притаманні багато різноманітних характеристик. Дуже
багато факторів визначають, хто ми й що формує нашу особистість. Наші різні приналежності
виявляються в різних ситуаціях. Іноді на перший план виходять ті наші ознаки, які нам не
подобаються, іноді — навпаки. Часто й ми звертаємо першочергову увагу на ті ознаки людей
довкола нас, які «лежать» на поверхні й, можливо, викликають у них складні й не завжди приємні відчуття.
Коли боснійського підлітка запитали, скільки вже часу він є біженцем у Норвегії, він обурено відповів: «Я прожив у Норвегії більшу частину чвого життя.
Скільки я ще маю прожити тут, щоб перестати бути біженцем?»
Варіанти
Наприкінці вправи Ви можете назвати характеристики, які притаманні всім — бажання
бути щасливим, прагнення стати гарним спеціалістом, бажання мати справжніх друзів… Таке
закінчення дасть можливість привернути увагу до подібності людей, до їхньої ідентичності.
«Де б я не був і що б я не робив, єдине, що вони помічали — це те, що я товстий!»
Маленький хлопчик про свої шкільні роки.

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ СУСПІЛЬСТВО

Вчені вважають, що в світі існує кілька тисяч етнічних груп, які населяють понад 200
держав. Часто кажуть, що полікультурне суспільство стало переважати всюди, в той час,
як гомогенні суспільства вже практично не існують. Але що ж означає полікультуралізм?
По-перше, це може означати, що в одному суспільстві існують безліч культур: таким чином
ми маємо полікультурні суспільства. По-друге, це може означати, що люди пов’язані одночасно з кількома культурами, тобто є полікультурні люди. По-третє, це може означати,
що люди з різних культур зустрічаються, й тоді виникають полікультурні ситуації. Все це
є викликами для світу, суспільств і нас, окремих людей.
Міжкультурне взаєморозуміння передбачає розуміння полікультурних суспільств, полікультурних ситуацій і людей із полікультурною приналежністю.
Тема: Полікультурне суспільство
Мета: Ознайомитися з поняттям «полікультурність» і зрозуміти, як полікультурність проявляється в різних країнах і суспільствах.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

1½ — 2 години

Умови

Просторе приміщення, де можна пересуватися

Підготовка

Приміщення, де можна рухатися й працювати в групах, доступ
до бібліотеки й копіювальної машини, Інтернет, атлас, газети,
великі аркуші, ножиці, клей, різнокольорові фломастери.
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Хід роботи
1. Зробіть короткий вступ на тему «Полікультурне суспільство». Головне — підкресліть, що
більшість суспільств у сучасному світі складається з людей різних культур.
2. Об’єднайте учасників у групи. Запропонуйте кожній групі вибрати одну з країн (назви
можна записати на окремих картках) і з’ясувати наступні питання:
— скільки різних етнічних груп населяють цю країну,
— скількома мовами вони розмовляють,
— які є релігії,
— які є національні костюми,
— яка є їжа, які напої, музика, мистецтво тощо.
Кожна група готує свою стінгазету (від 1 до 2 годин).
3. Запропонуйте групам презентувати свою роботу для всіх. Використайте метод «Балакуча стіна» (до 30 хв.)
4. Попросіть усіх сісти в коло та обговоріть:
Обговорення


Що таке культура?



Що таке полікультурне суспільство?



Чи є Україна полікультурним суспільством? Чи існують у сучасному світі країни, що є на
100% однорідними в культурному відношенні?



Чи є група «полікультурною»? Як це проявляється?



Як «культури» можуть переміщатися з однієї країні в іншу? (війна, економічні біженці, туристи, мистецтво, Інтернет і ЗМІ тощо) Чому іноді виникають конфлікти між
культурами?



Чи існують хороші чи погані культури?



Що є позитивним у полікультурному суспільстві?



Які є ризики в полікультурному суспільстві?



Чи може одна людина бути полікультурною? Яким чином?



Чого навчає ця вправа?

ЗІРКА ШУКАЄ ЗІРКУ

Людина — істота соціальна. Немовля не зможе вижити саме, без опіки. Соціальне життя обертається довкола людських спільнот, тому формування груп є центральним моментом у всіх культурах і суспільствах. Структуризація за групами робить реальність
зрозумілішою, тому що ми, акцентуючи увагу на окремих якостях, можемо уявити собі багатьох людей як одну групу. В той же час важливо розуміти, що, якщо ми включаємо когось
до групи, це означає, що ми одночасно когось і виключили. Один і той же процес сприяє
об’єднанню суспільства, й у той же час — соціальному розмежуванню й встановленню певних кордонів і дистанцій. Ми утворюємо групи й встановлюємо кордони — і вони функціонують, добре це чи погано.
Тема: Формування групи
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6. Міжкультурне порозуміння. Вступ
Мета: Зрозуміти, що всі люди, свідомо чи несвідомо, беруть участь у формуванні груп.
Групи можуть бути такими, що включають або виключають інших.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

45 хвилин

Підготовка

Просторе приміщення, де можна пересуватися, маленькі наклейки у формі зірочок кількох кольорів, які можна наклеїти на
чоло кожному учаснику

Хід роботи
1. Попросіть учасників стати посеред кімнати, а самі станьте до центру й оголосіть, що під
час цієї вправи не можна розмовляти.
2. Наклейте на чоло кожному учаснику зірочку, але таким чином, щоб той не знав, якого
вона кольору. Зірочки можуть бути чотирьох або п’яти кольорів, щоб у кількох учасників
були зірочки одного кольору. Крім того, для одного-двох кольорів буде лише по одній
зірочці.
3. Після того, як кожен отримав по зірочці, дайте команду учасникам утворити групи, але
нічого не кажіть про те, яким чином це зробити. Як правило, учасники формують групи
за кольором зірочок. Хоча вони й не можуть бачити кольору своєї зірочки, вони допомагають один одному зрозуміти, до якої групи вони належать (до групи синіх зірочок, червоних тощо). Часто ті, чий колір не повторюється, залишаються стояти самі без групи
(2-3 хвилини).
4. Обговоріть результати:
Обговорення


Чи було завдання складним?



Чому ви об’єдналися в групи саме такий чином?



Як ви допомагали один одному?



Про що ви думали, коли об’єднувалися в групи?



Якими були ваші відчуття, коли ви зрозуміли, що належите/не належите до групи? Чому
приналежність до групи відчувається як дещо безпечне й хороше, а відокремленість —
як негативне й неприємне?



Яке значення для вас мав колір зірочки? Чи «пишалися» ви своїм кольором?



А що ви відчули, коли крім вас, ні в кого не було такого кольору? Чи об’єдналися «одинаки» в окрему групу? Якщо ні — як їм було стояти самим? Чому можна відчути себе
самотньо, коли не належиш до якоїсь групи?



Де й як виникають групи? Чи подобається нам, що вони є?



Коли ми стаємо частиною групи? Коли ми припиняємо бути частиною групи?



Чи потрібні нам узагалі групи? Навіщо?



Чому ми іноді не насмілюємося висловити свою думку, коли ми перебуваємо разом із
іншими людьми в групі? Чи може це мати негативні наслідки? Що ми можемо зробити,
щоб не потрапити до такої ситуації?
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Як можна втратити частину своєї особистості в групі?



Чи слід тим, хто не відноситься до певної групи, сформувати свою групу? Чому і як?

СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ — КАРТИНКИ В НАШІЙ ГОЛОВІ

Соціальні стереотипи — це категоризація людей або груп людей за окремими загальними ознаками. Американський журналіст Уолтер Ліпман уперше ввів термін «стереотип»
у суспільних науках. Він називав стереотипи «картинками в головах». Його основною тезою
було положення про те, що найчастіше наші уявлення щодо інших людей формуються на
основі інформації з інших джерел, а не з безпосереднього досвіду. Надалі такі уявлення рідко
змінюються самостійно, навіть за безпосередньої зустрічі з представником іншої групи. Тому
ми бачимо те, що від початку запрограмовані побачити, а не те, що відбувається насправді.
Стереотипи й забобони — це результат схильності людей категоризувати один одного за групами на підставі загальної ознаки. Розподіляючи людей за групами, легко випустити з уваги індивідуальність людини — адже в такому випадку ми бачимо в ньому лише члена
певної групи. Стереотипи й забобони можуть призвести до виключення якихось людей із
суспільства, до знущання, дискримінації та расизму й навіть, якщо вони створюються й
підтримуються політиками, до війни й геноциду. Важливо пам’ятати, що в усіх є стереотипи й забобони, з нами включно, й проблема в тому, як ми з ними впораємося. Ми можемо
боротися зі стереотипами різними способами. Це слід робити за кожної нагоди.
Тема: Соціальні стереотипи
Мета: Зрозуміти, що таке соціальні стереотипи та як вони утворюються. З’ясувати, яку
роль стереотипи грають у суспільстві, як слід до них ставитися.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

2,5-3 години

Підготовка

Просторе приміщення, де можна працювати в групах, пересуватися, великі аркуші та фломастери

Порядок роботи
Частина 1
1. Об’єднайте учасників у малі групі й довільно роздайте кожній групі аркуш, на якому
зазначено певну соціальну групу. Наприклад: росіяни, українці, іммігранти, гомосексуали, мусульмани, християни або ін.
2. Поставте завдання: обрати 5 позитивних і 2 негативних якості, які приписують цій групі
й записати їх у два стовпчики на великому аркуші (10 хвилин).
3. Попросіть групи представити результати своєї роботи на загал і пояснити, як вони
«вийшли» на ці якості.
4. Обговоріть:
Обговорення


74

Як ви «вийшли» саме на ці якості? Що було найлегше виявити, позитивні чи негативні
якості?

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ


Які питання обговорювалися найгостріше?



Звідки ви дізналися про ці якості? Чи зустрічалися ви колись із кимось із описуваної
групи? (Якщо ні, то звідки ви можете знати, що вони саме такі?)



Як ви гадаєте, чи всім членам описуваної групи притаманні ці якості?



Чи правильно приписувати людям особливі якості чи риси характеру, якщо ви їх ніколи
не зустрічали?



Що б ви самі відчули, якби люди почали приписувати вам якості, які вам не притаманні?

Зробіть невелику доповідь про соціальні стереотипи.
Частина 2


Запропонуйте учасникам повернутися до своїх записів і з’ясувати, що є джерелом стереотипів, які «приписані» соціальній групі, звідки вони взялися? (15 хвилин)



Попросіть навести приклади.



Обговоріть:

Обговорення


Звідки беруться стереотипи?



Знайдіть приклади того, як батьки (ЗМІ, підручники, політики) можуть брати участь у
формуванні і підтримці стереотипів.



Якщо у вас є власний досвід і власні враження, то чи правильно робити узагальнення,
якщо цей досвід обмежений?



Кому й чому може бути вигідним створювати чи підтримувати стереотипи й забобони?
Які висновки ми можемо з цього зробити?



У чому небезпека стереотипів?

Частина 3


Попросіть учасників у тих самих групах з’ясувати, як найкраще здолати наведені стереотипи (15 хвилин).



Під час представлення роботи запропонуйте висловлюватися всім, а не лише представникам групи, яка доповідає.

Обговорення


Чому суспільству так важко позбутися стереотипів?



Що ми можемо зробити наступного разу, коли зіткнемося із стереотипами, якими керуються інші?



Чого вимагає від нас робота з долання стереотипів (наприклад, мужності)?



Що може статися, якщо ми не намагатимемося боротися зі стереотипами?

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Витяг із Декларації принципів толерантності ООН: «Толерантність — це активне
ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод люди-
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ни й обов’язок сприяти ствердженню прав людини, плюралізму (в тому числі й культурного), демократії та правопорядку. (...) Країни-учасниці зобов’язалися виховувати громадян,
відкритих для сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську
гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам чи вирішувати їх ненасильницькими
засобами».
Поняття походить від латинського слова tolerare: «терпіти, приймати, проявляти розуміння чи поблажливість».
Нетерпимість може виникнути через брак знань про інших людей, культури чи способи життя. В таких випадках нетерпимість загрозлива, оскільки створює зайву дистанцію між групами й сіє ворожість між ними. Щоб жити в світі, слід виховувати толерантність між людьми й народами, зважаючи на відмінності між ними. Проте важливо
підкреслити, що не слід терпимо ставитися до всього. Нетерпимість у цьому сенсі
може бути й позитивною, якщо встановлюватиме межі дій, які, наприклад, порушують
права людини.
Тема: Толерантність та інтолерантність
Мета: Усвідомити сенс поняття «толерантність» й обговорити межі толерантності
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

1,5 години

Підготовка

Просторе приміщення, де можна працювати в групах і пересуватися, великі аркуші та фломастери

Порядок роботи


Об’єднайте учасників у пари й запропонуйте обговорити, що для них означає слово
«толерантність». Також їм можна запропонувати обговорити висловлювання інших людей про толерантність (5-10 хвилин).



Попросіть кілька пар представити на загал результати обговорення.



Запишіть ключові слова на дошці/планшеті.



Вивісьте аркуш із двома колонками з заголовками «толерантність» й «інтолерантність»
і запропонуйте учасникам навести приклади як толерантної, так і нетолерантної поведінки.



Обговоріть:

Обговорення
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Щодо кого й щодо чого ми маємо виявляти толерантність?



Що ми відчуваємо, коли проявляємо толерантність до чогось або когось?



Що ми відчуваємо, коли до нас самих виявляють толерантність?



У чому різниця між толерантністю й прийняттям?



Щодо кого й чого ми можемо бути нетолерантними? Чому ми проявляємо нетолерантність? Наведення прикладів.



Коли слід бути толерантним?

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ


Чи можна проявляти нетолерантність, у яких ситуаціях?



Чи можна навчитися толерантності? Що для цього потрібно?

Опрацюйте з учасниками Декларацію принципів толерантності.

ВПРАВА-ДІАЛОГ

Наші думки визначають наші дії. Думки в нас виникають, коли ми вивчаємо, читаємо,
бачимо й відчуваємо щось на власному досвіді, а також, не в останню чергу, в ході діалогу
з іншими людьми. Коли ми зустрічаємося з людьми, які мають спеціальні пізнання чи досвід
у чомусь, ми можемо навчитися в них новому, але ми можемо навчатися в усіх людей, які
довкола нас. Також, коли ми зустрічаємося з людьми, що думають інакше, ніж ми самі, в нас
є можливість іще раз осмислити й, можливо, переглянути свої погляди. Зміна думки може
таким чином означати, що людина дізналася щось нове й чомусь навчилася.
Тема: Діалог, аргументація, формування поглядів
Мета: Усвідомити, що наші думки формуються під час спілкування, обговорення й аргументації з іншими людьми. Спілкування з іншими приводить до саморозвитку.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

45 хвилин +

Підготовка

Просторе приміщення, де можна працювати в групах, три аркуші з надписами — на одному «ТАК», на другому — «НІ», а на
третьому — «НЕ ЗНАЮ», список тверджень

Порядок роботи
Етап 1.

1. Прикріпіть аркуші з написами «ТАК» і «НІ» на протилежні стіни, в центрі — аркуш із
надписом «НЕ ЗНАЮ».
2. Попросіть учасників вийти на середину.
3. Поясніть, що учасники повинні зайняти позицію стосовно тверджень, які будуть зачитуватися. Ті, хто згодний з твердженнями, стають до аркуша «ТАК», незгодні — до аркуша
«НІ», ті, що не визначилися — до аркуша «НЕ ЗНАЮ».
4. Зачитайте перше твердження, учасники визначаються з думкою по ньому й групуються
залежно від поглядів.
5. Проведіть вправу за методом «Займи власну позицію».
6. Обговорення окремих тверджень триває стільки, скільки учасники виявляють до нього
цікавість (від 5 до 15 хвилин).
7. Обговоріть від чотирьох до шести тверджень.
8. Не переслідуйте мети прийти до єдиної думки.
9. Якщо ви не впевнені, чи хочуть учасники продовжити обговорення, можна винести тверд
ження «Давайте закінчимо цю вправу».
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Питання для обговорення


Як ви почуваєтеся, коли визначалися?



Чи вдалося вам сформулювати свої думки чітко й переконливо?



Чому ми хочемо, щоб й інші були на нашій стороні?



Наскільки аргументи протилежної сторони були для вас важливими? Чому?



Чи впливаємо ми на інших через діалог і обговорення?



Що ви думаєте про цю вправу?

Приклади тверджень, які можна обговорити


Шлюб між двома людьми з різних культур небажаний.



Після закінчення війни всі біженці повинні повертатися до своєї країни.



гомосексуалам і лесбійкам можна дозволити одружуватися між собою.



Катування терористів може бути виправданим.



Свобода слова не має обмежуватися ніколи.



Аборти не повинні бути заборонені.



Смертна кара має бути відновлена.

Етап 2 (за бажанням)

Якщо всі згодні з висновками попередньої вправи (що діалог — це кращий спосіб вирішення конфліктів), можна зробити перерву на 15 хвилин і продовжити роботу у вигляді цієї цікавої
гри, мета якої в тому, щоб зрозуміти, що за словами повинні слідувати справи.
Порядок роботи


Всі учасники шикуються в два ряди, обличчям до обличчя. Відстань між учасниками —
приблизно один метр.



Поясніть завдання. На рахунок «Три!» перший ряд має відсунути другий до стіни, яка
знаходиться в них за спиною. Другий ряд намагається зробити те ж саме. Зазвичай
вправа перетворюється на хаос, де всі, або майже всі, намагаються силоміць штовхнути один одного до стіни.



Через деякий час зупиніть вправу. Колі всі заспокоїлися, візьміть одного учасника й
запропонуйте йому (їй) спокійно здійснити таке переміщення спочатку в один, а потім в
інший напрямок. Спокійно, без напруги рухайтеся з ним спочатку до однієї стіни, потім
до іншої.



Всі учасники сідають і обговорюють цю вправу. Чому вони застосували силу, а не діалог
для виконання завдання? Нагадайте їм про вправу-діалог, яку вони щойно виконували.
Її сенс полягав у тому, що можна вирішити проблеми за допомогою діалогу, а не сили.
Чому ми зараз цього не зробили?

Це ми візьмемо на озброєння
Часто ми вчиняємо, спираючись на звичні для нас умови й на основі того, як нас навчили.
Але ми рідко намагаємося піднятися над авторитетами, керівниками й критично оцінити свої
власні дії, свій вибір. Зазвичай ми робимо те, що нас просять, навіть не задумуючись, навіщо.
Ці дві вправи показують, що є велика прірва між набуттям знань і тим, щоб ці знання стали
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частиною нашої особистості, й ми почали на практиці застосовувати те, чому навчилися. Ми
постійно маємо працювати над собою.

Інші вправи34
Світ як село в сто жителів

Тема: Багатоманітність, толерантність
Мета: Зрозуміти, що світ є багатоманітним і меншини завжди потребують захисту.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

15+

Час

45 хвилин

Підготовка

роздрукований текст «Світ як село в сто жителів»

Хід роботи
1. Об’єднайте учасників у малі групи.
2. Запропонуйте учасникам прочитати наступний текст.
Якщо скоротити все людство до розмірів села у сто жителів, беручи до уваги всі
пропорційні співвідношення, ось який вигляд матиме це село:
60 азіатів, 12 європейців, 5 північних американців (США й Канада), 8 латиноамери
канців, 14 африканців, 1 житель Океанії
49 будуть жінками, 51 — чоловіками
82 будуть не білими			

18 будуть білими

89 будуть гетеросексуальними

11 будуть гомосексуальними

33 будуть християнами		

67 будуть не християнами

1. 5 людей володітимуть 32% всього світового багатства й усі вони будуть зі США
2. у 80 не буде достатніх житлових умов
3. 25 людей будуть жити на 1 долар на день (50 людей — на 2 долари на день)
4. 50 будуть голодувати, а 1 буде помирати з голоду
5. у 33 не буде доступу до чистої питної води
6. у 24 не буде електрики (А 76% із тих, у кого буде електрика, будуть її використовувати переважно для освітлення в темний час доби.)
7. 67 будуть неграмотними
8. 1 (лише один!) матиме вищу освіту
9. 1 буде ВІЛ-інфікованим
10. 1 помре
34

Доповнення до української версії посібника.
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11. 2 народяться (і до 2025 року населення села досягне 133 людей)
12. Лише 7 матимуть доступ до інтернету
13. 10 будуть залежними від алкоголю (4 жінки й 6 чоловіків)
14. Якщо подивитися на світ із цієї точки зору, стане ясно, що потреба в прийнятті,
розумінні, терпимості й освіті дуже велика. Подумайте про це.
15. Якщо сьогодні зранку ти прокинувся здоровим, ти щасливіший, ніж 1 мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня.
16. Якщо ти ніколи не переживав війну, самотність тюремного ув’язнення, агонію
тортур чи голод, ти щасливіший, ніж 500 мільйонів людей у цьому світі.
17. Якщо ти можеш піти до церкви, мечеті чи синагоги без страху чи загрози
ув’язнення і смерті, ти щасливіший, ніж 3 мільярда людей у світі.
18. Якщо в твоєму холодильнику є їжа, ти одягнутий і взутий, у тебе є дах над головою та постіль, ти багатший за 75% людей у цьому світі.
19. Якщо твої батьки живі й лишаються в шлюбі, тобі на рідкість пощастило.
20. Якщо в тебе є рахунок у банку, гроші в гаманці й трохи в скарбничці, ти належиш
до 8% забезпечених людей у цьому світі.
21. Якщо ти читаєш цей текст, ти щасливий двічі, тому що: хтось подумав про тебе,
і ти не належиш до тих 2 мільярдів людей на планеті, які не вміють читати.
The statistics were derived from Donella Meadows «State of the Village Report»
first published in 1990), http://www.mysterra.org/webmag/coup-de-coeur_en.html

3. Обговоріть:


Які думки виникли після прочитання?



Які ознаки багатоманітності людської спільноти названі?



Чим відрізняється це «світове село» від місця, де ви проживаєте?



Як ви би почувалися його жителем? Поясніть.



Чи потребували б ви толерантності до себе з боку інших? У яких сферах?



Якби ви опинилися в такому селі, хто б очікував від вас толерантності чи допомоги?



Складіть у групах 3-4 закони співжиття, які унеможливлюватимуть конфлікти, викликані
багатоманітністю.

Сусіди Рона

Тема: Стереотипи та упередження
Мета: Зрозуміти, що більшість людей, свідомо чи несвідомо, керуються стереотипами стосовно інших. Усвідомити хибність такого підходу та важливість уникнення стереотипів.
Практична реалізація
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Група

15 — 25

Вік

15+

Час

45 хвилин

Підготовка

фліпчарт і маркери

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ
Хід роботи
На фліпчарті намальовано схему будинку.
1. Розкажіть історію:
«В цьому будинку жила сім’я Міллерів та їх 22 річний син. Сім’я була щасливою в цьому
будинку. Та аварія забрала життя батьків Рона — він лишився жити сам. Навчання в вузі не
давало Рону можливості заробляти багато, а невеликих підробітків не вистачало на оплату комунальних послуг і податків. Рон вирішив дати оголошення в газету про здачу житла
в піднайм для 4 людей».
На оголошення відгукнулися близько 20 людей, які коротко розповіли про себе.
Ось вони (підготуйте відповідний запис на фліпчарті):


Студент-другокурсник із багатодітної небагатої сім’ї



Молодий хлопець, чиї батьки емігрували з Лівану



Молода сім’я — темношкірі чоловік і дружина з Великої Британії



Хлопець-мусульманин із Марокко



Літня жінка, китаянка за походженням



Двоє хлопців-студентів, які вказали, що давно живуть удвох



Хлопець-інвалід і його дядько, який його доглядає



ВІЛ-інфікований молодий художник



Двоє дівчаток-студенток із півдня країни



Літнє подружжя з двома усиновленими дітьми



Гравець молодіжної футбольної команди, виходець із Гани



Журналістка, яка спеціалізується на проблемах комп’ютерних наук



Двоє дівчат-волонтерок, які працюють у притулку для літніх людей

2. Поставте завдання:
Уявіть себе Роном, кого б ви обрали для сусідства?
3. Поясніть, що кожен має вибрати індивідуально 4 людей із запропонованого переліку.
4. Об’єднайте учасників у малі групи. Вони мають узгодити ці 4 кандидатури.
5. Запропонуйте назвати вибори груп, зробіть відповідні відмітки на фліпчарті. Попросіть
пояснити зроблений вибір.
6. Обговоріть:


Чи всі вибори в групі збіглися? Чому?



Як група шукала спільний варіант? У яких моментах було важко/легко?

7. Запитайте, як учасники уявляли собі Рона?


А чи врахували вони, що Рон може бути чорношкірим, мусульманином, гомосексуалом,
ВІЛ-інфікованим, інвалідом?



Чи змінилися би поради в цьому випадку?



Чи будуть вони всі добрими сусідами, за яких умов?



Чому навчає вправа?



Як стереотипи впливають на наше ставлення до інших і на нашу поведінку?



Як ми маємо ставитися до стереотипів?
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Від стереотипів до упереджень

Метою вправи є допомогти учням зрозуміти природу та джерела стереотипів, навчитися розрізняти етнічні стереотипи та упередження. Виконання вправи та її подальше
обговорення допоможе зрозуміти, чому стереотипи є першою сходинкою до упереджень.
Ґрунтовна робота з матеріалами сприятиме усвідомленню хибності більшості етнічних
стереотипів та їхню шкоду для розвитку взаємин.
Тема: Стереотипи та упередження
Мета: Усвідомлення хибності більшості етнічних стереотипів та їхньої шкоди для розвитку
взаємин.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

14+

Час

1 година

Підготовка

фліпчарт, маркери, роздруковані таблички «Так вважає більшість»

Хід роботи


Розкажіть учасникам, що часто люди схильні приписувати певній нації певні риси.



Запропонуйте індивідуально заповнити таблицю з переліком тверджень, які стосуються
різних національностей чи етнічних груп.



Поясніть, що до кожного з положень, наприклад, «Прагнуть влади», можна зробити
лише одну відмітку напроти представників тієї етнічної групи, якій цю рису приписують
найчастіше.



Встановіть час для роботи.

Життєрадісні
Завжди потайні
Пунктуальні
Гарні робітники
Добре танцюють
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Темношкірі

Роми

Українці

Євреї

Латиноамериканці

Американці

Німці

Таблиця «Так вважає більшість»

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ
Збагачуються
обманом
Розумні й практичні
Посміхаються
Гарно співають
Допомагають у біді
Нероби й ледарі
Нетерпимі до інших
Ненадійні


Об’єднайте учасників у групи й попросіть порівняти їхні відповіді.



Запитайте, чи є такі, в кого відповіді збіглися? Чим це пояснюється?



Запитайте учасників, як багато латиноамериканців, ромів, німців чи американців вони
зустрічали?



Нагадайте, що стереотипи бувають позитивними, негативними та нейтральними.



Попросіть у парах визначити, які зі стереотипних уявлень про інші нації у вправі є позитивними, негативними чи нейтральними. Під впливом яких факторів сформулювалися
ці стереотипи?



Поясніть різницю між передсудами та упередженнями.



Попросіть учасників висловитися, до чого призвели би стереотипи, якби люди керувалися ними відносно людей з поганим зором, світловолосих, тих, хто народилися навесні?



До чого можуть призвести такі стереотипи?



Що станеться, якщо передсуди будуть сприйматися як істина?



Заслухайте відповіді, використавши метод «Мікрофон»



Проведіть підсумкове обговорення методом «Мікрофон». Попросіть по черзі завершити будь яке з запропонованих речень:

«Людина, яка керується стереотипами, ризикує...».
«Уміння відрізняти факти від стереотипів допоможе мені...».
«Вплив стереотипів на пересічних людей виявляється в...».
«Я розумію, що в ставленні до людей потрібно керуватися...».
Варіант проведення вправи:


Об’єднайте учасників у групи.



Розподіліть «ролі» між групами: нехай одна група буде заповнювати таблицю з позиції
американців, інша — ромів, іще одна — євреїв і т. д.



Обговорення в цьому варіанті продемонструє учасникам залежність стереотипів від
джерел інформації.
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Малюємо «Толерантність»

Для підлітків іноді важко сформувати власне розуміння комплексних понять. Дана вправа має на меті допомогти дітям побачити різні аспекти толерантності та краще зрозуміти саме поняття.
Тема: Толерантність
Мета: Сприяти кращому розумінню поняття толерантність.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

14+

Час

1 година

Підготовка

фліпчарт, різнокольорові маркери.

Хід роботи
1. Попросіть учасників назвати асоціації, які виникають у зв’язку з поняттям «толерантність» і запишіть їх на великому аркуші паперу.
2. Об’єднайте учасників у 5 груп і попросіть у групах вибрати 5 асоціацій із названих, які
вони вважають найважливішими.
3. Заслухайте пропозиції від груп та помітьте «галочкою» кожну з названих асоціацій. Зафіксуйте всі повторення.
4. Роздайте в групи по великому аркушу паперу та по одному маркеру
5. Поставте завдання :
«Кожна група отримує «свій» термін (групи не знають, у кого який) та протягом
2 хвилин малює його на плакаті, не підписуючи. Потому передає до наступної групи
по колу та просить домалювати плакат. Група, яка отримала плакат від сусідньої
групи, має спробувати здогадатися, що саме хотіли зобразити їхні товариші, та
доповнити намальоване так, щоб це виглядало цілісним, єдиним малюнком. Малюнок передається по колу доти, доки не повернеться власнику. Не можна робити ніяких підписів на малюнку та називати іншим групам поняття, яке зображується»
6. Виберіть із названих учнями асоціацій 5, які найчастіше називалися як важливі та розподіліть по одній на групу, тихо повідомивши її учням. Наприклад, рівність, багатоманітність,
права людини, свобода, захищеність...
7. Коли плакат повертається до «власника», групи мають підготувати коротку презентацію
зображуваного поняття як важливої складової толерантності. Вони роблять це, враховуючи всі
зроблені доповнення та коментуючи їх як власні.
8. Під час презентації запитайте, чи погоджуються ті групи, які робили доповнення, з пропонованим варіантом пояснення, чи бажають додати власні.
9. Обговоріть:
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Чи достатньо зрозумілі основні ціннісні поняття толерантності, які малювалися групами?



Чи були учасники толерантними під час виконання вправи?



Чи враховувалися всі ідеї?



Чому навчила ця вправа?

6. Міжкультурне порозуміння. Вступ
Сучасний плакат у місті Кельн

Процеси глобалізації породили ряд проблем у сучасному демократичному суспільстві
Європи. Недовіра та підозрілість до іммігрантів охопили окремі верстви. «Вони забирають
нашу роботу», «Вони паразитують у нашому суспільстві», «Вони порушують національний
баланс», «Їхні цінності та традиції руйнують європейську культуру» — такі вислови можна почути на адресу турків чи українців, які приїхали на заробітки до Німеччини, на адресу
марокканців чи сенегальців, які працюють у Франції, індійців чи пакистанців, які приїхали по
кращу долю до Великої Британії…
У прагненні запобігти наростанню таких негативних явищ уряди та місцева влада
ряду країн приймають програми, проводять просвітницьку роботу, реалізують довгострокові проекти.
На замовлення місцевої влади у місті Кельн з’явився плакат такого змісту:
ТВІЙ ХРИСТОС		

—

ЄВРЕЙ,

ТВОЄ АВТО			

—

ЯПОНСЬКЕ,

ТВОЯ ПІЦЦА			

—

ІТАЛІЙСЬКА,

ТВОЯ ДЕМОКРАТІЯ		

—

ГРЕЦЬКА,

ТВОЯ КАВА			

—

БРАЗИЛЬСЬКА,

ТВОЯ ВІДПУСТКА		

—

В ТУРЕЧЧИНІ,

ТВої цифри			

—

АРАБСЬКі,

ТВІЙ АЛФАВІТ		

—

ЛАТИНСЬКИЙ...

ТО ХТО ТУТ ІНОЗЕМЕЦЬ —

ТВІЙ СУСІД ЧИ ТИ САМ?

Обговорення цього плакату може стати добрим стимулом для дискусії зі старшокласниками з питань толерантності, цінування різноманітності, правил співжиття у полікультурному суспільстві.
Тема: Полікультурність
Мета: Сприяти кращому розумінню поняття полікультурності.
Практична реалізація
Група

15 — 25

Вік

14+

Час

30-45 хвилин

Підготовка

фліпчарт із текстом.

Хід роботи


Вивісьте плакат і прочитайте його для всіх



Поставте запитання:
Кому, на вашу думку, адресований плакат?

Чим можна пояснити його появу?

Чи можна доповнити наведений перелік?

Над чим змушує задуматися плакат?

До чого він закликає?

85

НАВЧАННЯ МОЛОДІ ПРАВАМ ЛЮДИНИ
Вправу можна проводити, організувавши роботу в парах та заслухавши відповіді через
«збирання думок по колу».
Вправу можна продовжити, організувавши методом «займи власну позицію» дискусію на
тему: «Зберегти власну культуру можна лише уникаючи запозичень».

Зроби крок уперед35

Тема: Дискримінація та ксенофобія, бідність, загальні права людини.
Мета вправи: Дати можливість учасникам відчути, наскільки рівноправними почуваються
в суспільстві представники різних соціальних груп, у залежності від їхнього соціального та матеріального статусу
Час

60 хвилин

Місце проведення

Просторий коридор, відкрите приміщення, зал, де учасники
зможуть зробити 15-20 кроків уперед

Інструкція до проведення:

35



Роздати довільно всім учасникам картки з соціальними ролями. Попросити не показувати їх нікому та не розголошувати своєї ролі.



Попросити всіх за 2-3 хвилини «вжитися» в ролі. Для цього поставте запитання та попросіть учасників уявити:



яким було їхнє дитинство,



я якому будинку вони народилися, в які ігри грали в дитинстві, як проводили час із
батьками,



яким є їхнє повсякденне життя сьогодні, яке їхнє соціальне оточення, хто їхні друзі,



що вони роблять, про що думають уранці, в другій половині дня, надвечір,



який спосіб життя ведуть, де живуть зараз, які мають заробітки, як проводять вихідні,
де проводять відпустку,



що хвилює, про що турбуються?



Попросити учасників дотримуватися повної тиші й уникати будь-яких реплік і коментарів під час вправи.



Запропонувати всім стати в одну лінію як на «старт».



Повідомити, що ви збираєтеся зачитати список ситуацій. Кожного разу, коли хтось
із учасників може ствердно відповісти на зачитане висловлення, він робить крок
уперед.



Зачитувати по одній ситуації. Після кожної робити паузу й давати можливість подивитися на власне положення стосовно інших. НЕ ДОПУСКАТИ КОМЕНТАРІВ ТА
РОЗПИТУВАНЬ.



У кінці попросити запам’ятати власне місце. Дайте хвилину для «виходу» з ролей та
приступіть до обговорення. (У дорослій аудиторії обговорення можна провести не змінюючи місць).

Адаптовано за «Пособием по обучению правам человека» «КОМПАС»; Автори: Патриція Брандер, Руі
Гомес, Эллі Кін, Марі-Лор Лемінер, Барбара Оливейра, Яна Ондрачкова, Алессіо Суріан, Олена Суслова
(http://eysb.coe.int/compass.ru/contents.html)
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Аналіз та оцінка
Запитати про враження від вправи взагалі.
Перейти до обговорення:


Які відчуття виникали при просуванні вперед чи стоянні на місці?



В який момент ті, що просувалися веред, помітили, що інші значно відстають?



Які відчуття виникли в тих, хто почав значно відставати?



Які припущення можуть бути висловлені щодо ролей? (На цьому етапі всі можуть «розкрити» свої ролі. Дати можливість усім висловити свої припущення, а лише після цього кожен представляє свою роль. При обговоренні з’ясуйте, на основі якої інформації
учасники «входили» в ролі — достовірна чи сумнівна вона — преса, книжки, анекдоти,
чутки, стереотипи тощо).



Чи легко було виконувати свої ролі? Чому?



Чи відображає вправа реальну ситуацію становища різних людей у суспільстві?



Якщо порушені є права людини, то які саме й у чому це проявляється? (Дайте можливість висловитися тим, хто вважає, що саме «його» права були порушені).



Які першочергові заходи можуть бути прийняті з метою вирішення проблем нерівності
в суспільстві?

Ситуації та події


Ви ніколи не відчували фінансових труднощів.



У вас пристойне житло з телевізором, окремим телефоном.



Ваша мова, релігія та культура користуються повагою в суспільстві.



Оточуючі зважають на ваші соціальні та політичні погляди.



До Вас часто звертаються по пораду щодо різних питань — Вас поважають.



Коли Вас зупиняє міліція, — Ви не боїтеся ускладнень.



Ви знаєте, до кого звертатися по пораду та допомогу в разі потреби й не боїтеся відмови.



Ви ніколи не відчували дискримінації через власне походження, через те, якими Ви є.



Ваші соціальні та медичні гарантії повністю відповідають вашим потребам.



Раз на рік ви можете дозволити собі поїхати на відпочинок, у вас на це вистачає коштів.



Ви можете дозволити собі запрошувати друзів на вечерю раз на тиждень, у Вас є, чим
їх пригостити.



Ваше життя — цікаве, своє майбутнє ви бачите в позитивному світлі.



Ви можете собі дозволити роботу чи хобі за власним вибором.



Ви не відчуваєте ризику зазнати знущань чи переслідувань на вулиці через ваше походження чи через те, яким Ви є.



Ви можете й берете участь у загальнонаціональних чи місцевих виборах.



Ви вільно святкуєте релігійні свята з рідними та близькими.



Ви маєте можливість брати участь у міжнародних програмах, поїздках за кордон.



Мінімум раз на тиждень ви можете собі дозволити собі ходити до театру чи кіно — вам
це по кишені.
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Вам не доводиться переживати про майбутнє своїх дітей.



Ви можете дозволити собі купівлю стильного нового одягу як мінімум раз на три місяці.



Ви можете собі дозволити виявляти закоханість до будь-кого.



Ви користуєтеся визнанням та повагою в суспільстві, в якому живете.



Ви можете користуватися перевагами, що дає Інтернет.

Ви — безробітна мати-одиначка

Ви — син емігранта-китайця, який зробив серйозний бізнес на ресторанній справі

Ви — донька директора місцевого банку, навчаєтеся в університеті

Ви — донька посла США, яка навчається в 12
класі

Ви — дівчина-мусульманка з кримських татар, які
переїхали сюди, ви проживаєте разом з батьками

Ви — власник успішної експортно-імпортної
фірми

Ви — вчителька з районного центру

Ви — пенсіонер, у минулому працівник взуттєвої фабрики

Ви — молодий хлопець-інвалід, який пересувається лише в колясці

Ви — подруга молодого художника-наркомана

Ви — 17-річна циганка, яка навіть не закінчила
середню школу й кочує разом із матір’ю

Ви — голова молодіжної політичної організації,
яка є складовою партії, що зараз при владі

Ви — ВІЛ-інфікована повія середнього віку

Ви — незаконний мігрант із Нігерії похилого віку

Ви — безробітний педагог, який не досить добре
володіє українською

Ви — 24-річний біженець із Узбекистану

Ви — 22-річна лесбійка

Ви — пенсіонерка, чия донька вже два роки за
кордоном на заробітках

Ви — манекенниця, ваш батько — колишній
чорношкірий студент із Сомалі

Ви — водій таксі в провінційному місті

Ви — 27-річний бездомний

Ви — студент-першокурсник із багатодітної сім’ї,
батьки — будівельники

Ви — 19-річний син селянина з віддаленого від
центру села

Ви — журналіст молодіжного радіо

Ви — продавець у магазині

Ви — молодий спеціаліст-бухгалтер місцевого
с/г товариства

Ви — колишній народний депутат, голова консалтингової фірми

Ви — сирота, що після закінчення школи-інтернату вступив до ПТУ

Ви — непрацююча мати двох дітей, чий чоловік
на заробітках за кордоном

Ви — донька відомого актора, навчаєтесь у театральному інституті й знімаєтесь у молодіжних
серіалах
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7.

Розв’язання конфліктів — вступ

Можливо, можна жити захищено й не бути під впливом конфліктів ,
але це буде життя без нюансів і глибин , і ми,
швидше за все, помремо розчарованими 36

7.1. Що таке конфлікт?36

С

лово «конфлікт» походить від латинського conflictus, що означає «зіткнення». Такому
зіткненню завжди передує певна форма взаємодії, добровільна чи ні, запланована
чи спонтанна. З цього можна зробити висновок, що зв’язок і контакт між людьми є необхідними умовами для виникнення конфлікту. В той же час можна сказати, що в будь-якій взаємодії
потенційно закладена можливість конфлікту. Лише той, хто уникає спілкування з іншими, може
уникнути конфліктів, але це ― занадто висока ціна. Одна жінка сформулювала це так: «Життя
без конфліктів — це життя без відносин.»
У спеціальній літературі немає єдиного визначення конфлікту, щодо якого є повна згода.
Такі визначення підкреслюють різні аспекти цього феномена:
«Конфлікт — це зіткнення інтересів, оцінок, дій чи установок». (de Bono 1986)
«У конфлікті завжди є дві мети. Одна заважає іншій. І ставлення до тої мети, яка заважає,
впливає на людину, яка має мету». (Johan Galtung 2003)
«Конфлікт — це сильні протиріччя й незгоди між людьми, в яких задіяні сильні почуття».
(Hotvedt 1997, стор. 25)
«Можна говорити про конфлікт, коли відмінності між людьми, які залежать одне від одного,
сприймаються як несумісні й такі, що загрожують власним потребам та інтересам, й коли виникають напруга та сильні емоції, тому що одна зі сторін відчуває, що інша використовує силу,
щоб вплинути на ситуацію». (Ekeland 2004, стор. 88)
«Конфлікти загалом можна описати як процес, у якому повага до людської гідності поступово зменшується, й який призводить до того, що люди, які беруть у ньому участь, поводяться
одне з одним радше як із предметами, ніж як із людьми. Чим конфлікт серйозніший, тим більше
люди дозволяють собі таке поводження». (Hans Brodal/Leif Nilsson 1999 стор. 11)
36

Wahlström, Gunolla O: Konflikthändtering. Metodebok for pedagoger, ad Notam Gyldental Oslo 1996, стор. 11.
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Ці визначення мають багато спільних рис. По-перше, в кожному з них зазначено, що в
конфлікті беруть участь кілька сторін із протилежними інтересами чи цілями37. Часто існують
також і залежні стосунки між сторонами, зазвичай виникають сильні почуття й напруга. Одне
з визначень підкреслює, що це ― відчуття використовуваної сили, а останнє ― що конфлікти динамічні й знаходяться в розвитку: чим серйознішим стає конфлікт, тим більше сторони
сприймають одна одну як предмети, а не як людей. Поняття конфлікту також багатогранне.
З розумінням різних аспектів наші думки стають глибшими й ми можемо зрозуміти більше.
Конфлікти відбуваються між індивідами, групами й державами. Вони можуть бути видимими, тобто учасники конфлікту розуміють, що конфлікт є, й він виходить на поверхню. Інші
конфлікти можуть бути латентними (прихованими), тобто є передумови конфлікту, але сторони відмовляються визнавати, що це ― конфлікт. Деякі конфлікти виникають швидко і швидко
розв’язуються. Інші ж можуть тривати дуже довго. Для виникнення конфліктів є багато причин.
Деякі пов’язані з тим, що люди чи групи мають різні відносини, цінності або різне розуміння
реальності, в той час як інші конфлікти пов’язують із незгодою щодо ресурсів, матеріальних
відносин і з тим, що люди не можуть задовольнити свої основні потреби. Конфлікти можуть
бути насильницькими й ненасильницькими.
Розрізняють конфлікти повсякденні, які ми переживаємо часто, й великі міжнародні конфлікти. В цій главі ми сконцентруємося перш за все на міжособистісних конфліктах. Але оскільки повсякденні конфлікти мають багато спільного з тим, що відбувається в світі, ми також
дізнаємося багато й про них. Дехто вважає, що неможливо вирішити великі конфлікти, якщо ми
спочатку не навчимося вирішувати приватні, повсякденні.

7.2. Конфлікти — це лише негатив?

Якщо спитати людей, що вони пов’язують зі словом «конфлікт», більшість скаже, що в
них виникають негативні асоціації ― сварки, ворожість, занепокоєння, тривожність, страх і
тому подібне. Це природно, оскільки ми знаємо з досвіду, що конфлікти викликають негативні
емоції. Коли ми знаходимося в конфлікті, ми погано почуваємося, стаємо нестриманими й,
можливо, маємо проблеми зі сном. Багато хто також пов’язує конфлікти зі збройними силами,
війнами, насиллям, убивствами й експлуатацією. Коли серйозні конфлікти національного й
міжнародного рівня не вирішуються мирно, а закінчуються масовим насиллям, це одразу ж
привертає увагу всіх засобів масової інформації й впливає на нас.
Незважаючи на те що поняття «конфлікт» викликає однозначно негативні емоції, ми, якщо
подумаємо краще, зрозуміємо, що в конфліктів є свої позитивні сторони. Взагалі, повсякденні
конфлікти необхідні нам для нашого розвитку як людей. Якщо ми можемо конструктивно їх
розв’язати, вони допомагають позитивному розвитку індивіда й суспільства. Далі ми розглянемо позитивні сторони конфліктів.

Позитивні сторони конфліктів

Оскільки ми живемо в соціальній спільноті, інші люди реагують на те, які ми та як ми поводимося. Іноді конфлікти можуть виникати тому, що дії й сприйняття викликають негативні реакції. Проте не варто утримуватися від висловлювань своєї думки тільки через те, що хочеться
уникнути конфлікту. Навпаки, важливо, щоб люди заявляли свої позиції, щоб бути повноцінними людьми.
37

Можна бути в конфлікті із самим собою. Це явище називається дилемою й не є предметом нашого розгляду.
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Коли діти дорослішають, їх ідентичність формується через незгоду з батьками, іншими
дітьми чи дорослими. Наприклад: «Я не хочу це їсти», «Я не хочу грати в ляльки, а хочу в
футбол». Такі діти демонструють своє ставлення до викликів повсякдення. Через вербальні й невербальні знаки ми виражаємо наші бажання, думки й вимоги, які можуть спричинити
непорозуміння й конфлікти. Хоча це вираження позицій може бути неприйнятним для декого,
важливо висловити те, що ми думаємо. Так ми показуємо іншим, хто ми, отримуємо зворотній
зв’язок і виправляємося. Так ми формуємо свою ідентичність.38

«(…) адже світ ― це не найкраще, а лише те, чого ми хочемо» 38
Лідери ― це люди, які дуже чітко кажуть, чого вони хочуть. Люди, які рідко чи ніколи не заявляють про себе, які дозволяють іншим вирішувати за себе, ризикують стати невпевненими,
безформними, втратити впевненість та індивідуальність. Усім нам знайомий образ тихої й поступливої людини, якої «не видно й не чутно» — так, що вона майже «зливається зі стіною».
Коли в людей різні уявлення про одне й те ж, це може спричинити конфлікт. Та хоча дискусії можуть бути дуже гарячими, вони можуть принести й немало користі. Тому що саме тоді,
коли люди думають по-різному та мають різні точки зору, в нас є найкраща можливість отримати нові знання й побачити нові перспективи. Можна сказати, що неможливо розвиватися без
незгоди й дискусії. Протиріччя природні, необхідні, ефективні, нормальні й конструктивні. Трохи знизивши нашу гіперболізовану впевненість і зробивши себе більш стриманими при зустрічі
з іншими, ми отримаємо більші можливості збагатитися й розвинутися.

Ми ніжно викох уємо наші міфи — саме тому
наш особистісний розвиток знаходиться в застої.
Занадто рідко ми думаємо про роль знання й усвідомлення для отримання щастя й розвитку. Коли індивід пройшов процес значного особистісного дорослішання, то кажуть, що він
«виріс як людина». Цей вираз означає, що людина отримала нові й важливі знання, які можуть
дозволити їй більше цінувати життя. Зміна думок і відношень може означати ріст і зрілість.
А коли вв востаннє змінювали свою думку?
Часто легше за все є вступити в конфлікт із тими, хто нам більше за всіх подобається.
Таким чином конфлікти можна інтерпретувати як вираження близьких стосунків, емоційної
прив’язаності й залежності. Саме тому що ми переймаємося через інших людей, ми й переживаємо, коли вони не розділяють наші позиції. З огляду на це стає зрозумілим, чому найсильніші
конфлікти відбуваються між друзями, коханими, батьками й дітьми.
Ще один позитивний аспект конфліктів полягає в тому, що вони проясняють уявлення
людей і груп. Люди, які раніше не знали одне одного, завдяки конфлікту можуть налагодити
стосунки на основі спільних установок та інтересів. Конфлікти, таким чином, можуть показати
відмінності й підсилити ідентичність груп і людей. Це може бути позитивним, але може мати й
негативні наслідки39.
Остання й дуже важлива сторона конфліктів, яку ми хочемо тут представити, полягає в
тому, що вони можуть стати основою для програми позитивного розвитку, як у міжособистісних
стосунках, так і на рівні держави й міждержавної спільноти. Конфлікти можуть виникнути в результаті реальних проблем, вони є видимим вираженням ситуацій, які треба виправити. Треба
38

З вірша Бйорнстєрне Бйорнсона «Я обираю квітень!»

39

Наприклад, коли відчуття однієї ідентичності групи підсилюється, це сприяє встановлення границь із іншими групами. Може сформуватися негативна дихотомія «ми — вони».
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розуміти характер цих труднощів, перш ніж намагатися їх позбутися. Адже лише тоді, як молодша дитина обуриться, що з нею учиняють несправедливо, коли дають менше кишенькових
грошей, ніж іншим дітям у сім’ї, батьки можуть змінити цей порядок. Конфлікти часто потрібні
для того, щоб дати новий поштовх розвитку та змінам. Багато досягнень національних і міжнародних спільнот є результатами конфлікту. Профспілки, які борються за більш сприятливі
умови праці, також є результатами конфлікту. Таким самим чином результатом конфлікту є й
рівноправність жінки, боротьба за яку проходила в 70-ті роки. Загальна декларація прав людини (1948) також є результатом наймасштабнішого конфлікту в історії людства ― Другої світової
війни. Відповідно до цього конфлікти прямо чи опосередковано є каталізаторами пошуку нових
рішень і засобів.
Конфлікти сприяють формуванню особистості.
Конфлікти допомагають отримати нові знання й стають джерелом особистісного
росту.
Конфлікти можуть продемонструвати сильні стосунки між людьми.
Конфлікти можуть покласти основу для нових стосунків і дружби.
Конфлікти можуть призвести до прогресу й позитивних змін у суспільстві.
Чи ви колись задумувалися над тим, що демократія ― це єдиний великий
механізм вирішення конфліктів? Це система розв’язання незгод і конфліктів у
суспільстві мирним шляхом. Всі члени суспільства мають можливість висловити свою думку й відстояти власні інтереси.
Як ми побачили, в конфліктів є багато позитивних сторін. Вони допомагають людям сформувати свою ідентичність, сприяють особистісному розвитку, створюють нові дружні стосунки й
зв’язки, а також сприяють змінам у суспільстві. Тому нам не варто боятися конфліктів. Навпаки,
ми потребуємо їх. Якщо ми навчимося розв’язувати їх більш ефективно, ми зможемо отримати
набагато більшу користь із їхніх позитивних сторін і знизити дію негативних.

7.3. У нас є вибір

Часто в зв’язку зі складними конфліктами доводиться чути, що «одне начіплялося на інше,
й раптом процес уже не можна було зупинити». Можливо, складно розв’язувати конфлікти,
коли вони вже почалися ― здається, вони вже живуть своїм власним життям. Хоча зробити це
важко, але можливо. Найважливіше у вирішенні конфлікту ― це усвідомлення того, що у нас
завжди є вибір. Дітям, а також багатьом підліткам і дорослим невідомо, що в більшості ситуацій у нас є можливість вибору між різними способами дій та реакцій. Той факт, що ми завжди
робимо висновок між різними способами дій, що в нас є можливість обрати альтернативу, є
дуже важливим для нашого розвитку як людей, готових до відповідальності. Замість того, щоб
дозволити конфліктам керувати нами, ми можемо спробувати керувати ними.
В процесі конфлікту є, як правило, кілька альтернативних можливостей:
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спробувати уникнути того, щоб стати частиною конфлікту



спробувати забути минуле



дозволити конфлікту відбутися



реагувати з негативними емоціями й використанням психічного чи фізичного примусу



реагувати з використанням сили

7. Розв’язання конфліктів — вступ


спробувати вирішити конфлікт

Зазвичай тільки останній варіант призводить до позитивного розвитку.

7.4. Спіраль конфлікту

Іноді буває складно вирішити конфлікт. Це викликано тим, що спірні питання мають для
нас дуже велике значення, й тим, що в нас збуджуються сильні емоції. Коли ми не можемо
розв’язати конфлікт на ранній стадії, він буде розвиватися в негативному руслі й вибудовуватиме спіраль конфлікту.
Із розумінням того, що конфлікти мають розвиток та різні стадії, нам легше усвідомити, що
ми можемо втрутитися й узяти на себе відповідальність із розв’язання конфлікту. Ми можемо
повправлятися у визначенні деструктивних елементів конфлікту, щоб навчитися бачити його
наближення, коли ми ще зможемо втрутитися. Таким чином ми будемо контролювати конфлікт,
а не навпаки. Далі ми запропонуємо вашій увазі типову спіраль конфлікту, який підсилюється
з кожним новим колом.

Незгода

На початку конфлікту, коли двоє чи більше людей визначають свою незгоду щодо ресурсів,
цінностей чи різних відносин сторін.

Однобічне спілкування й поляризація

У другій фазі конфлікту сторони обговорюють й аргументують свої позиції. Кожна сторона
вважає, що вона має рацію, й прагне того, щоб навести свої аргументи. Оскільки сторони не
слухають одна одну, діалог не є реальним, сторони не чують одна одну. Обидві сторони сприймають ситуацію як безвихідну, це спричиняє розгубленість.

Сильні почуття наростають

В ситуації, коли друга сторона не слухає й немає реального діалогу, сторони будуть повторювати свої аргументи з іще більшими почуттями. На цій стадії сторони можуть розлютити
одна одну. Кожна зі сторін може вважати, що її інтереси не поважають, що з нею поводяться
несправедливо.

Додаються елементи, які не стосуються справи

На цій стадії можуть зачіпатися попередні непорозуміння й суперечки, хоча вони часто
не мають жодного зв’язку з поточним конфліктом. Сторони також можуть почати обговорення
один одного замість обговорення спірного питання. Тут типовими є негативні характеристики,
наприклад, «ти безнадійний», «ти завжди реагуєш ірраціонально», «типово по-чоловічому».
Такі елементи, що не стосуються справи, можуть лише розширити поле конфлікту, підсилити
його та зробити ще більш складним для розв’язання.
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Діалог припиняється

Конфлікт може завершитися розривом контактів між сторонами. Люди можуть повернутися спиною одне до одного й більше не розмовляти. Коли сторони не спілкуються, ситуація
лишається невирішеною, зникає основа для пошуку вирішення. Зверніть увагу: важливим є
розуміння того, що в деяких випадках правильним рішенням може бути вихід із напруженої й
гострої конфліктної ситуації, щоб не дозволити перехід до фізичної конфронтації. Так можна
буде поновити діалог пізніше, коли пристрасті вщухнуть.

Фізична конфронтація

Конфлікт також може перерости до фізичної конфронтації, коли сторони починають битися чи застосовувати інші форми насилля. Фізична конфронтація ― це дуже травматична подія,
яка «закриває» конфлікт у собі й робить його складним для розв’язання.
Спіраль конфлікту


Незгода



Однобока комунікація й поляризація



Наростання сильних почуттів



Додавання елементів, які не стосуються конфлікту



Діалог припиняється, можлива фізична конфронтація

Опис стадій конфлікту й значення емоцій показує, що чим довше ми дозволяємо конфлікту тривати, тим складніше виходить його вирішити. Чим раніше ми втручаємося для того,
щоб конфлікт вирішити, тим краще. Часто є два елементи, які можуть прискорити й підсилити
конфлікт: по-перше, ми не завжди можемо добре спілкуватися, а по-друге, ми дозволяємо
емоціям відвести нас далеко. Відповідно, для вирішення конфлікту треба навчитися добре
спілкуватися й керувати своїми емоціями. А ще треба мати повагу, волю й творчість.

7.5. Спілкування

Найскладніше, але також і найважливіше в процесі вирішення конфліктів ― це спілкування. Навчаючись спілкуватися, ми зможемо краще вирішувати конфлікти.
У главі 3, про педагогічний аспект, ми розповідали про важливу відмінність між дискусією й
діалогом. У дискусії нас турбує питання переконання іншої сторони, щоб вона почала думати
так само, як і ми. «Більшість людей вступають у дискусію будучи переконаними у правоті.
«Звичайно, так воно і є! Це ж саме собою зрозуміло!» Впевненість у правоті й бажання вплинути на інших міцно сидять у нас. Якщо інші люди не розділяють наші погляди, ми схильні
робити висновок, що вони просто не розуміють, І ми повторюємо їм іще раз...»40
Часто дискусії провокують конфлікти. Ми вважаємо, що лише ми праві й що інші мають думати так само, як і ми. Якщо друга сторона також вперта, це може спричинити конфронтацію.
На відміну від дискусії, діалог відкриває реальний обмін думками, в якому можна спілкуватися,
слухати й учитися одне в одного. Щоб краще розв’язувати конфлікти, треба вправлятися в
опануванні мистецтва діалогу.
40

Wahlström, Gunolla O: Konflikthändtering. Metodebok for pedagoger, ad Notam Gyldental Oslo 1996, стор. 11
почуваєте впевненість у собі й розумієте, ким ви є. Невпевнені в собі люди не можуть впоратися з відмінностями. І навпаки: впевненість може стати фактором, який може перетворити відмінності на конфлікт.
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Умовою для хорошого діалогу є розуміння того, що цінності й сприйняття світу, природні
для нас, не обов’язково природні для інших. Всі люди різні. У них різне походження й вік, вони
виросли в різних умовах, мають різні цінності й установки. Якщо ви свідомо ставитеся до такого людського розмаїття, вам легше буде зрозуміти точку зору й цінності іншої людини. Тому за
хорошого діалогу сторони однаково занепокоєні проявами поваги та бажанням зрозуміти одне
одного й висловлюванням своєї думки. Якщо ми проявляємо повагу до людської гідності й до
потреб іншої людини, то, ймовірно, до нас теж будуть ставитися з повагою.
Інколи буває важко зрозуміти інших, тому що вони реагують зовсім інакше, ніж ми до того
звикли. В таких ситуаціях нам треба не моралізувати почуття інших. «Ну, не можна так переживати!», «Не треба цього відчувати!». Швидше за все, ми не хочемо нічого поганого, але насправді недооцінюємо те, що відчуває інша людина. Важливою умовою для вирішення конфлікту є контакт зі своїми власними емоціями й визнання того, що емоції й реакції інших частіше
за все не збігаються з нашими.
Розуміння й толерантність до інших людей та їхніх думок передбачає, що ви самі як людина відчуваєте впевненість у собі й розумієте, ким ви є. Невпевнені люди не можуть впоратися
з різноманіттям. Навпаки, невпевненість може стати фактором, здатним перетворити різноманіття на конфлікт.
Діти та підлітки, які мають здорове уявлення про себе, які усвідомлюють
своє сприйняття, свої установки, не стануть сприймати відмінні думки як
загрозу. Вони впевнені в собі та в оточуючому світі, їм цікаві інші люди, їхні ідеї та думки. Ми можемо спокійно слухати переконання та твердження
інших і не відчувати при цьому, що нашим власним переконанням чи нашій
людській гідності щось загрожує.41
У конфліктній ситуації важливо активно слухати співрозмовника. Це передбачає, що ви не
лише слухаєте слова й речення, але й ловите сигнали, які вам передає інша людина мовою
тіла, мімікою. Часто фізичні прояви можуть сказати більше, ніж тисяч слів (стурбовані зморшки
на лобі, нотки в голосі, блукання погляду, положення тіла). Бути активним слухачем означає
всю увагу віддавати іншій людині. Хороший слухач дивиться співрозмовнику в очі, тіло говорить про його повну увагу. Він також ставить питання, якщо не розуміє чогось. Поганий слухач,
навпаки, спрямований у сторону, протилежну співрозмовнику, він дивиться кудись убік, що,
швидше за все, свідчить про те, що він хоче швидше вже висловитися сам. Ми можемо потренуватися в тому, щоб стати хорошими слухачами. Якщо ви почнете дивитися в очі лектору
чи викладачу й показувати, що уважно й зацікавлено слухаєте, то швидко помітите, що він
направляє свою увагу на вас.
У реальному діалозі розмовляти та доносити свою думку, щоб інша людина її зрозуміла, так само важливо, як і вміти слухати. Найважливіше ― це не те, що ви сказали, а те, що
зрозумів ваш співрозмовник. Вся міжособистісна комунікація відбувається на умовах слухача.
Тому важливо говорити ясно й чітко, використовувати мову тіла, яка підкреслює те, що ми кажемо словами. Якщо ви як слухач відчуваєте, що рухи тіла людини кажуть не те, що слова, ви
не сприйматимете його аргументи.
У конфліктних ситуаціях особливо важливо слухати іншого, але саме це й складно. Нам
може бути важко подолати власне бажання аргументувати й гучно заявляти про переваги своїх
ідей. Якщо ми відчуваємо, що нас звинувачують, легко розлютитися й дозволити своїм почуттям узяти гору. Однак саме на цьому етапі розвитку конфлікту ми можемо виграти більше,
контролюючи себе. Якщо ми можемо перемогти свої власні потреби в легких рішеннях, спробувати уникнути негативних рис дискусій та створити умови для діалогу, ми можемо виграти
дуже багато.
41
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Насилля ― це часто діалог, який ніколи не почався
або закінчився раніше, ніж було треба
Якщо одна зі сторін проявляє стриманість і волю до того, аби вислухати іншого, це може
вплинути на іншу сторону, й вона почне реагувати так само. Коли ви самі отримали задоволення від можливості висловитися, і при цьому вас не перебили, вам стає легше слухати інших
людей.
Якщо сторони конфлікту проявляють повагу та волю до порозуміння й ведення реального
діалогу, вони отримують найважливіші умови для вирішення конфлікту. В ході стриманої розмови
можна оцінити аргументи в порівнянні й спробувати знайти рішення, прийнятне для обох сторін.
Щоб краще спілкуватися з іншими, треба тренуватися в наступному:


визнавати, що не всі такі самі, як ви



усвідомлювати власні почуття та намагатися зрозуміти почуття інших



слухати, щоб зрозуміти, що кажуть інші



говорити, щоб інші зрозуміли, чого ви хочете



розуміти значення мови тіла

7.6. Значення емоцій

Якщо ми не можемо розвинути конструктивний діалог у конфліктній ситуації, емоції можуть підсилитися, а конфлікт ― збільшитися.
Гнів є природною реакцією людини. Інколи ми чуємо, що «людина так розсердилася, що не
розуміла, що чинить». Конфлікти спричиняють зростання внутрішньої напруги й фізіологічних
реакцій тіла. Коли ми сердимося, тіло активізується в готовності до дій. М’язи напружуються й
готуються до швидкого руху, серце б’ється швидше, а легені дихають частіше. Через цю готовність до дії можна зробити щось необдумане ― закричати спересердя, дати ляпаса, вдарити
чи застосувати більш грубу форму насилля. Гнів дозволяє тимчасово призупинити відчуття
дискомфорту, викликане стресом.
Чим неприємнішим здається конфлікт, тим вища внутрішня напруга. Помірний рівень напруги навіть корисний, тому що він загострює увагу. Високий рівень напруги, навпаки, часом
недоречний у конфлікті, тому що через нього легко втратити контроль. Неконтрольована лють
ніколи не приносить нічого хорошого ні для людини, ні для її оточення. Щодня ми читаємо в
газетах і бачимо по телевізору результати неконтрольованих почуттів.
Враховуючи це, важливо продумати, що треба робити, коли в конфліктних ситуаціях народжуються сильні почуття. Важливо контролювати себе й свою агресію, щоб не дати гніву взяти
гору. Хоча буває складно підготуватися до сприйняття сильних емоцій. Завжди добре подумати
наперед, що можна зробити, якщо такі ситуації виникнуть. Якщо ми вважаємо, що конфлікти
краще за все вирішити без допомоги насильства, то треба придумати альтернативу.
Від редактора. На наші почуття та поведінку в конфлікті впливають стресові ситуації, тому
варто бути особливо обережним у небезпечні періоди, коли вас легко вивести
з рівноваги звичайними проблемами. Таке трапляється, коли ви втомилися,
після напруженої роботи або за інших причин. Уважно слідкуйте за собою,
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коли ви засмучені, погано почуваєтеся чи поспішаєте. У такій ситуації варто
зробити все можливе, щоб знизити рівень стресу та заспокоїтеся. Тоді вирішення конфлікту буде більш конструктивним для вас і вашого партнера.

7.7. Розв’язання конфлікту

Люди розвивають свою особистість у спілкуванні, під час взаємодії з іншими
людьми. Конфлікти є природною частиною цього процесу. Питання в тому,
як люди вчаться їх вирішувати та чи можна сприймати їх як можливості для
позитивного розвитку.
Більшість людей має великий досвід вирішення конфліктів. Загалом ми розв’язуємо конфлікти щодня. Через переговори й компроміси ми вирішуємо велику кількість щоденних конфліктів. Оскільки ми як правило вирішуємо їх на ранній стадії, то уникаємо найгірших наслідків
і навіть не думаємо, що переживаємо конфлікт. Цікаво згадувати, коли в нас востаннє був
конфлікт, як ми його розв’язали. Що ми зробили, щоб його розв’язати? Цьому сприяло наша
поведінка чи поведінка іншої людини?
Далі ми розглянемо різні етапи типового процесу вирішення конфлікту. Хоча всі конфлікти
різні, багато з них проходять через ці етапи, перш ніж буде знайдене рішення. Це стосується як
міжнародних конфліктів, так і міжособистісних.

Визначити, що ви знаходитеся в конфлікті

Хорошим початком для вирішення конфлікту є визнання того, що конфлікт узагалі існує.
Відкрито заявивши про проблему й визнавши її, ми одночасно сповіщаємо, що в нас є воля й
бажання вирішити її. Таким чином можна дещо зменшити напругу. Прийняття на себе ініціативи показує волю й енергію та є ознакою сили, а не слабкості.

Визначити проблему

Важливо з’ясувати й визначити, чому виник конфлікт. Часто це легко, але часом буває й
складно. Сторони можуть мати якісь великі проблеми, які забирають їхні сили й, можливо, знижують їхню мотивацію для пошуку рішення. Описуючи конфлікти, можна звернутися до добре
відомого образу айсберга. Лише маленьку його частину видно над водою, а величезна брила
прихована й тільки погіршує конфлікт. Щоб вирішити конфлікт, треба, щоб сторони забули про
непотрібні історії, плітки й здогадки й сфокусувалися на власних проблемах. Добре правило
тут ― розуміти різницю між людиною й проблемою. Критикуйте проблему, а не людину.

Діалог: проявляти повагу й розуміння до ситуації іншого

Коли сторони визнали, що знаходяться в стані конфлікту, наступний крок для них ― почати діалог. В такому випадку треба велику увагу приділяти окремим елементам діалогу ― проявляти повагу й волю до розуміння іншого через активну увагу. Коли ми дивимося на конфлікт
очима іншого, сторони можуть легше прийняти потреби й думки іншого. Цінності й розуміння,
які є природними для нас, не обов’язково є такими для іншої людини.
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Вести хороший діалог у процесі вирішення конфліктів — складно, це вимагає від людей
мужності. Хоча це й важко, дуже важливо позбавитись пихатості, в разі потреби взяти свої
слова назад і попросити пробачення.

У чому ми дійшли згоди?

Зазвичай ми згодні з набагато більшим колом речей, ніж ті, щодо яких сперечаємося. Ці загальні цінності можуть стати важливими у вирішенні конфліктів. Тож можна порадити спробувати
ідентифікувати стосунки, пов’язані з конфліктом, щодо яких сторони дійшли згоди. Наприклад,
що обидві сторони мають близькі й добрі стосунки, що обговорювана проблема не має привертати багато негативної енергії, тим самим перекриваючи найважливіше. Якщо ми відверті й наважуємося говорити про такі речі, які багато хто вважає занадто складним, то ми визначимо для
конфлікту хороше місце в житті й створимо сприятливе середовище для подальшого діалогу.

Рішення: з чим ми можемо жити?

Для того, щоб шукати хороші рішення конфліктів, обидві сторони мають визнати й прийняти потреби одна одної. Далі сторони мають визнати, що не всі їхні бажання можуть бути задоволені, і що вони обговорили, що для них ― найважливіше, а що ― менш важливе. Важливо
поважати право іншої людини на законні потреби. Інколи буває розумним піти назустріч іншій
людині й задовольнити окремі потреби. Обидві сторони мають розповісти одна одній, у чому
полягають їхні найважливіші потреби й бажання.
У процесі вирішення конфлікту важливо чітко уявляти свої думки й уважно слухати. Можливо, насправді ви згодні одне з одним? Якщо ви висловлюєтеся нечітко, інша людина легко
може зрозуміти вас неправильно. В результаті можна начебто погодитися, а насправді лишатися незгодними.
Найкращі й найбільш тривалі рішення ― це ті, які поважають інтереси обох сторін. Часто
для пошуку хороших рішень треба мати творчі здібності. Якщо ви проявите творчий підхід, то
виграють обидві сторони замість того, щоб одна виграла, а друга програла.
Важливо наголосити, що мирне рішення ― не завжди найкращий вихід. Якщо когось змушують підкоритися, то це, швидше за все, погано. Тоді в однієї сторони більше влади, вона
нею зловживає. Якщо людину примушують, причини конфлікту лишаються невиявленими й
вони можуть надалі спровокувати нові конфлікти. Тому бажано знайти рішення, які сприймаються як справедливі, які витримають завтрашній день.
Стадії розв’язання конфлікту:


визнати, що ви знаходитеся в конфлікті



визначити проблему



вступити в діалог і проявити повагу до ситуації іншої людини



знайти моменти, щодо яких ви дійшли згоди



знайти рішення, що влаштовують інтереси обох сторін

7.8. Конфлікти й силове втручання

У роботі з дітьми й підлітками доречно обговорити співвідношення між конфліктом і силовим втручанням. Силове втручання можна визначити як неприпустиму дію, яка порушує права
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людини. Зловживання владою ― це ще одне широковідоме поняття.42 В ситуаціях втручання
існують нерівні стосунки між сторонами, тобто одна сторона має більше влади, ніж інша. Силові
дії можуть і не бути продовженням конфліктів, у той час як конфлікти можуть не обов’язково
спричиняти силові дії.
Оскільки важливим елементом конфліктів є незгода й сильні почуття, то вони часто можуть
закінчуватися силовим втручанням. Якщо конфлікт призводить до використання сили, сторони
переходять від незгоди щодо певного питання до питання стосунків кривдника та жертви. Одна
справа бути в стані конфлікту — тоді обидві сторони відповідають за підтримання спілкування
й намагаються знайти спільну мову. Зовсім інша справа ― застосовувати силу. Якщо силове
втручання стає наслідком конфлікту, його буде важче вирішити. Причина конфлікту не знімається, а силова втручання лише підливає масла у вогонь.
Зв’язок між конфліктом і силовим втручанням треба розуміти, щоб знати, що силове втручання в даному випадку не можна терпіти. Той, у кого в конкретній ситуації більша влада, не
може зловживати нею, щоб фізично чи психічно пригнічувати іншу людину.
Дітям і підліткам треба розповідати, що якщо вони стануть свідками силового втручання,
й самим їм важко втрутитися, то вони мають якомога швидше сповістити про це дорослим.
Якщо дорослі бачать силову дію, то вони обов’язково мають втрутитися й спробувати зупинити
насилля. В ситуації силового впливу важливо розуміти, що відповідальність треба покладати
лише на кривдника. Для жертви важливо відчути, що вона невинна.
Приклад зі школи
Вчителька, яка чергувала в школі на перерві, помітила, що один учень лежить долі,
а на ньому сидить інший учень. Навколо стояло багато інших учнів, які спостерігали. Коли
вона спитала, що відбувається, вони відповіли, що це така гра. Хоча обидва казали, що все
відбувається з доброї волі, це — ситуація насилля, тому що одна сторона очевидно використовує другу сторону. Зрозуміло, що той, хто лежить долі, почувається неприємно й
безпорадно й вимушений говорити, що він просто бере участь у грі.
Якщо вчителька сприйме ситуацію як конфлікт, то звернеться до обох учнів і звелить
їм припинити. Так вона покладе відповідальність на обох учнів, і той, що лежить знизу, й насправді є невинною жертвою, схоже, відчує дискомфорт ― він може подумати, що частково
й він винен у тому, що відбувається.
Якщо вчителька сприйме ситуацію як напад, то вона покладе відповідальність на того,
хто напав і сидить зверху. «Я не хочу бачити того, що ти робиш!» Таким чином вона дає
сигнал нападнику, що його поведінка неприпустима, в той же час жертва отримає сигнал
про те, що в тому, що відбувається, немає її провини.

7.9. Не ухиляйтеся від відповідальності

Якщо вирішити конфлікт конструктивно, тобто, скерувавши його в напрямку діалогу, то він
не лише буде знятий, але й створить умови для покращення стосунків між людьми, відкриє
нові знання й нове розуміння. Нам не обов’язково ставати друзями з усіма людьми, але ми
можемо навчитися жити, вчитися й працювати разом із людьми, в яких є відмінні від наших
цінності й розуміння. Якщо ми хочемо цього, то можемо навчитися бачити прекрасне у відмінностях і позитивне у взаємодоповненні людей на роботі, в школі й удома.
42

Або притиснення, зловживання владою, перевищення повноважень, насилля, www.ordneti.no, 14 грудня
2006 року можливості!
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Якщо ми зрозуміємо, як багато ми можемо виграти, не ухиляючись від конфліктів, а вирішуючи їх із усією відповідальністю й втручаючись у їхній перебіг на ранній стадії, ми зможемо
отримати дуже багато особистісних переваг. Важливо бачити в конфліктах природну частину
й розуміти, що наша людська гідність не знаходиться під загрозою. Не бійтеся конфліктів, використовуйте їх, навіть ті конфлікти, які виникають у ситуації навчання. Вчіться бачити в них
можливості!

Шлях до розуміння себе ― діалог, і , звісно, він ніколи не закінчується

7.10. Тези лекції про розв’язання конфліктів

Конфлікти — це природна частина життя. Конфлікт — це складне поняття, яке має багато
визначень. Часто конфлікт ― це непорозуміння й протиріччя інтересів кількох сторін. Між сторонами можуть бути елементи залежності й, зазвичай, у конфліктах виникають сильні почуття.
Конфлікти часто асоціюються з негативними елементами й важкими почуттями.
Конфлікти можуть мати багато позитивних сторін:


вони допомагають сформувати ідентичність людей



вони ведуть до особистісного зростання й розвитку



вони створюють нову дружбу й нові зв’язки



вони сприяють прогресу й позитивним змінам у міжособистісних стосунках, у національному й міжнародному співтоваристві

У нас є вибір, як поводитися в складних конфліктних ситуаціях.
Ми вирішуємо конфлікти щодня, але нечасто над цим задумуємося. Конфлікт часто несе в
собі зародки негативного розвитку. Ознайомившись зі стадіями спіралі конфліктів, ми можемо
легше розпізнавати їх відмінності й керувати конфліктом.
Часто спіраль конфлікту розвивається негативно, тому що ми погано спілкуємося та не
можемо керувати своїми почуттями. Спіраль конфлікту може мати такі стадії:


незгода



одностороння комунікація й поляризація, наростання сильних почуттів



торкання моментів, які не стосуються справи



діалог припиняється, можлива фізична конфронтація

Для того, щоб краще розв’язувати конфлікти, нам треба тренуватися в спілкуванні й керуванні нашими почуттями. Хороший діалог передбачає повагу, спробу поставити себе в ситуацію іншої людини й уміння слухати.
Хоча конфлікти й відрізняються один від одного, їхнє розв’язання часто проходять через
такі стадії:


визнання того, що конфлікт є



визначення проблеми



початок діалогу й прояву поваги до ситуації іншої людини



знаходження моментів, щодо яких є згода



знаходження рішень, які задовольнять обидві сторони

100

7. Розв’язання конфліктів — вступ
Конфлікт може привести до силового втручання. Силове втручання ― це неприпустимо,
це пригнічення прав людини (зловживання владою). Силове втручання завжди повинно розцінюватися як неприйнятне. Якщо ви стаєте свідком силового втручання, спробуйте припинити
його самі або сповістіть про нього дорослим.
Якщо ви зрозумієте, що знаходитеся в конфлікті, вам треба прийняти відповідальність за
нього й спробувати впоратися з ним. Лише так ви зможете знизити потенційні негативні можливості конфлікту й зміцнити позитивні. БЕРІТЬ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!

7.11. Вправи
Конфлікти — частина нашої дійсності

Тема: Поняття конфлікту
Мета: Зрозуміти, що таке конфлікт
Конфлікти — це частина нашого повсякденного життя. Деякі з них незначні й швидко
минають. Ми гніваємося, коли нам подають на вечерю те, що нам не подобається, або
коли батьки не дають нам кишенькових грошей. В інших випадках конфлікти можуть мати
настільки великі та серйозні наслідки, що люди перестають спілкуватися один з одним.
Вони можуть навіть привести до більш трагічних наслідків: більшість важких злочинів вчиняються людьми, які мали близькі стосунки з жертвами. Також існують і міжнародні конфлікти. Вони змушують біженців виїздити до інших країн, впливають на нас через матеріали
ЗМІ про насилля, терор, війни та вбивства. Коли ми перебуваємо в конфлікті, це часто
впливає на всі наші думки та почуття. Конфліктів не завжди слід уникати, оскільки ми багато чому можемо в них навчитися. Проте необхідно навчитися й керувати ними. Конфлікти
можуть забрати всі наші сили. Інколи ми втрачаємо контроль і вдаємося до вербальної
агресії, фізичного насильства або ж і до того, й до іншого. Але для того, щоб навчитися керувати конфліктами, ми маємо знати про них більше. Тому почнемо з обговорення питання:
«А що ж таке конфлікт?»
Практична реалізація
Вправа починається з роздумів учасників наодинці, а потім відбувається загальне обговорення
Час

35 — 40 хвилин

Що необхідно?

Великі аркуші та маркери

Виконання:


Підготуйте заздалегідь два аркуші паперу, на одному з них напишіть заголовок «Що
таке конфлікт?», на іншому — «Власні приклади».



Попросіть учасників обдумати що таке конфлікт і чи можуть вони навести декілька прикладів конфлікту (1 — 3 хв).



Запитайте всіх учасників по черзі та запишіть ключові слова на аркуші.



Розкажіть, як можна визначити поняття «конфлікт» різними способами. Можна дати таке
визначення конфлікту: Конфлікт — це ситуація, в якій існує незгода між декількома
сторонами, в якій задіяні сильні почуття та є певна залежність сторін одна від одної.
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Попросіть учасників обдумати вибраний ними приклад і подивитись, наскільки він відповідає цьому визначенню. (3 хв)



Обговоріть.

Питання для обговорення:


Чи було важко знайти приклад конфлікту, учасником якого ви були? Чому?



Чи підходить ваш конфлікт під визначення конфлікту? Чому?



Чи погоджуєтесь ви з наведеним визначенням конфлікту?



Чи є деякі конфлікти необхідними? Чому?



Чи є деякі конфлікти зайвими? Чому?



Чи можете Ви знайти приклади суперечок, що не є конфліктами? Чому такі суперечки
не можна назвати конфліктом?



Чи вірно те, що ми вирішуємо конфлікти щодня?



Чому може бути важливим нагадувати нам про те, що ми можемо вирішувати конфлікти?

Це ми беремо до уваги
Конфлікти — це частина людського існування. Ми всі живемо з незначними та іноді
великими конфліктами. Буває, що конфлікти настільки незначні, що ми навіть не вважаємо
їх конфліктами, тому що ми добре вміємо їх вирішувати. «Ми даємо й беремо», вирішуємо
проблеми, пояснюємо, що відбувається. Тільки коли нам не вдається вирішити конфлікти,
ми розуміємо, що це конфлікти. Тоді ми переживаємо неприємні почуття й це негативно
впливає на наше життя. Необхідно навчитися вирішувати їх таким чином, аби зняти неприємні відчуття. Можливо, тоді ми теж виростемо як особистості?

Конфлікти — це лише негатив?

Тема: Конфлікти
Мета: Зрозуміти, що конфлікти можуть мати позитивні сторони й несуть у собі можливості
для розвитку індивіда й суспільства
Що ми пов’язуємо зі словом «конфлікт»? Для переважної більшості з нас це поняття
викликає негативні асоціації. Ми пов’язуємо конфлікт із війною, труднощами та відсутністю злагоди — речами, яких ми більш за все хотіли б уникнути. Якщо ми трохи подумаємо,
то, можливо, зрозуміємо, що в конфліктів є також і позитивні сторони. Конфлікти — це
природна частина життя. Вони виникають, тому що ми всі різні й маємо різне уявлення про
речі. Конфлікти таким чином можуть бути вираженням того, що ми можемо доповнювати
один одного в сім’ї, школі, в трудовому та повсякденному житті. Якщо ми зрозуміємо, що
можемо виграти багато, намагаючись вирішити конфлікти, замість того, щоб уникати їх,
то можемо отримати багато особистих переваг.
Практична реалізація
Вправа починається з індивідуальної роботи, далі робота в трійках та підведення результатів на загальному обговоренні.
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Попросіть усіх учасників подумати: які емоції в них виникають при слові «конфлікт», а після хвилини роздумів дозвольте кожному висловитися з цього приводу.
Відповіді, вочевидь, підкажуть, що поняття «конфлікт» викликає негативні асоціації
в більшості.



Об’єднайте учасників у групи по троє та запропонуйте подумати, чи є в конфліктів позитивні сторони, розвивальні аспекти, чи можуть конфлікти привести до чогось хорошого? По п’ять позитивних моментів конфлікту групи мають записати на аркуші (5 — 10
хвилин).



Попросіть групи представити свої відповіді для всіх і по ходу відповідей запишіть позитивні аспекти на великому аркуші.



Якщо не будуть названі вказані нижче моменти, назвіть їх самі. Отож, конфлікти
можуть:

Формувати ідентичність
Конфлікти допомагають сформувати ідентичність людини. Коли діти дорослішають, вони
визначають свою ідентичність і розвиваються через розбіжності й конфлікти з батьками, братами, сестрами та іншими людьми. «Я хочу грати на вулиці! Я не хочу до бабусі! Я хочу одягти жовту сукню, а не зелену! Не хочу більше грати ляльками! Хочу грати в футбол!» В ході
конфлікту ми визначаємо наші точки зору. Ми всі чули про таку собі слухняну дитину, яку «не
видно та не чути». Визначати свою ідентичність нормально. Так ми хочемо показати, якими ми
хочемо бути.
Бути джерелом особистісного зростання
Конфлікти виникають тому, що інші люди вважають не так, як ви. Можливо, їхня думка правильніша, ніж ваша, тому що в них є іншого роду знання та досвід? Коли ми відкриті й уміємо
слухати інших, ми можемо дізнатися про багато нових речей і вирости як індивіди.
Демонструвати сильні стосунки між людьми
Часто ми гніваємось найсильніше на тих, кого більше за все любимо. Коли ми відверті й
виявляємо свою незгоду, ми демонструємо важливі та сильні стосунки між людьми.
Формувати нові стосунки та дружбу
Індивіди та групи, незнайомі один з одним, під час конфлікту можуть сформувати спільні
інтереси та дружбу на довгий час, яка буде більш важливою, ніж конфлікт. Конфлікти можуть
стати місцем зустрічі та створення нових стосунків.
Позитивні зміни та прогрес в суспільстві
Тільки в переживанні конфліктів і проблем можуть виникнути нові рішення та способи
їх вирішення. Демократична правова держава (як Норвегія, — прим. ред.) є єдиним великим механізмом вирішення конфліктів. Парламент, уряд, суди, незалежні ЗМІ за своєю
природою є ціннісно-нейтральними інститутами, вони дають можливість різним людям та
організаціям, які мають різне розуміння, висловити свою думку. Таким чином конфлікт чи
суперечки вирішуються мирним шляхом, знаходяться компроміси та рішення. Загальна декларація прав людини також є результатом найбільшого конфлікту ХХ століття — Другої
світової війни.
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Обговоріть.

Питання для обговорення


Чи відчували ви інколи, що конфлікти приносять дещо позитивне? Розкажіть про це.



Ви вчилися чомусь у конфлікті? Чи отримували ви нові знання та досвід?

Які висновки можна зробити з вправи
Конфлікти можуть принести багато болю та проблем. Але вони також можуть мати й позитивні сторони. Вони можуть сприяти особистісному розвитку, новій дружбі та стосункам. На
рівні суспільства конфлікти призводять до того, що приймаються нові закони та постанови, а
люди намагаються знайти більш мирні способи співіснування. Тільки коли проблеми виходять
на поверхню й виявляються суперечності, люди починають шукати рішення. Якщо ж ви, навпаки, будете робити вигляд, що конфлікти не існують, то вони, вочевидь, будуть з’являтися
регулярно. Рідко вони щезають самі собою. Важливо мати свідоме ставлення до конфліктів,
аби працювати з ними конструктивно.
«Є люди — вільні від протиріч. Китайці кажуть, що таких людей називають трупами.
Життя, мета й протиріччя — це частини цілого»43.
«Запобігання конфліктам, недопущення конфліктів не має сенсу. Запобігання насильству, недопущення насильства має великий сенс.»

Вміння слухати

Тема: Спілкування
Мета: Зрозуміти, що означає спілкуватись і бути активним слухачем
Які реакції пробуджуються у вас після того, як ви щойно розповіли іншій людині про свої
почуття, але вона зовсім не розуміє того, що ви говорите, тому що більше зайнята прочитанням СМС-повідомлення? Ймовірно, ви будете розчаровані й почуватиметеся неважливим в очах свого друга. Можливо, ви навіть розсердитеся. Нікому не подобається, коли його
ігнорують. А як ви самі ставитесь до інших та до їх потреби бути почутими? Можливо, ви
теж не завжди буваєте відкритими та уважними? Те, як ми слухаємо, показує, наскільки ми
поважаємо один одного.
Практична реалізація
У цій вправі учасники працюють у парах, потім відбувається загальне обговорення. Оскільки ця вправа спрямована на напрацювання досвіду, то під час її виконання учасники набувають упевненості в стосунках — тому вона добре підходить як вступ до вербальних вправ.
Час

30 хвилин

Що необхідно?

Простора кімната

Порядок роботи
Об’єднайте учасників у пари ( А і Б) та попросіть виконати завдання в чотири етапи: етап 1,
етап 2, етап 3, етап 4.
Давайте лише інструкції, нічого не коментуючи, поки не пройдені всі етапи.
43

Johan Galtung, 2003 стор. 14.
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7. Розв’язання конфліктів — вступ
Етап 1

Нехай А і Б говорять на задану тему (наприклад, чим вони займались минулого тижня),
перебиваючи один одного та не думаючи про те, що говорить інший. Єдина мета — сказати
людині те, що хочеться самому. (3 хвилини)
Етап 2

На цьому етапі учасники також говорять навперебій, але в той же час намагаються вловити, що говорить інша людина. Але на цьому етапі дайте їм іншу тему, наприклад, про якусь
цікаву для вас подію. (3 хвилини)
Етап 3

Тепер А і Б слухають один одного. А розповідає на задану тему (наприклад, про свою
улюблену справу) . Б слухає, ніяк не реагуючи вербально та мінімально реагуючи невербально. Через 2 хвилини вони міняються . Після цього попросіть А і Б переказати те, про що вони
розповіли одне одному (орієнтовно 2 хвилини А, орієнтовно 2 хвилини Б, але всього — не
більше 6 хвилин).
Етап 4

Цього разу А і Б повинні обрати сторону «за» чи «проти». Їм надається тема, яку вони
обговорюють таким чином: А пропонує думку чи аргумент, Б спочатку має підсумувати те, що
сказано, а потім висловити свою думку чи аргумент. Учасникам дається тема (краще за все
щось, що дуже актуально на даний час або для цієї групи) (4-5 хвилин).
Питання для обговорення


Що ви думаєте про цю вправу?



Ви впізнали себе на етапі 1 чи 2?



Що відбуватиметься з нами, якщо нас не будуть слухати?



Чи подобається вам, коли вас слухають, не перебиваючи?



Який етап сподобалося вам найбільше?



Як вам сподобалося слухати, коли вашу думку узагальнюють?



Що ми можемо зробити, щоб навчитися краще слухати?

Це ми беремо до уваги
Важко, коли вас не слухають, а ви маєте, що сказати. Ми повинні пам’ятати про це, коли
говоримо з іншими. Аби навчитися краще спілкуватись, ми маємо тренуватися спілкуватися
так, щоб інші розуміли, що ми говоримо, а також ми маємо навчитися активно слухати те, про
що говорять інші. Коли ми не слухаємо — втрачаємо важливу інформацію, що може призвести до конфлікту. Є багато прийомів, які можна застосовувати, аби стати активним слухачем.
Можна дивитися на іншу людину, кивати головою, переказувати те, що сказав інший. Слухаючи
активно, ми виявляємо повагу, створюємо сприятливу та дружню атмосферу.

Прояв гніву

Тема: Усвідомлення власних почуттів та способів реагування
Мета: Зрозуміти, що відбувається, коли ми сердимося
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Гнів — це природна реакція людини. Однак важливо володіти собою, аби гнів не почав
керувати вами. Інколи ми чуємо, що дехто «так розсердився, що не розумів, що робить».
Неконтрольований гнів ніколи не призводить ні до чого хорошого ні для вас, ні для вашого оточення. Тому важливо вміти контролювати свою агресію. Але що ж насправді відбувається з нами, коли ми гніваємося?
Практична реалізація
Вправа починається з рольової гри та продовжується роботою з питаннями для обдумування та загальним обговоренням.
Час

45 — 60 хвилин

Що необхідно?

Простора кімната, де можна рухатися

Порядок роботи
Етап 1


Об’єднайте учасників у малі групи та дайте завдання: зіграти ситуацію, в якій один або
декілька учасників починають гніватися й дають вихід гніву. Суть полягає в тому щоб
гнів або негативні почуття вийшли назовні та стали видимими. (10 -15 хвилин)



Попросіть групи представити свої сценки для всіх.



Підсумуйте та обговоріть із учасниками наступні питання:

Які ситуації були представлені в сценках?
У чому проявився гнів?
Що відчував той, хто проявляв гнів?
Що відчували інші?
Що викликає в нас почуття гніву?


Попросіть групу відповісти, що відбувається з нами, коли ми гніваємося, та запропонуйте згадати власний досвід і враження. Надайте слово кожному, хто хоче висловитися.



Коротко розкажіть групі про те, що відбувається з людиною під час гніву:

Тіло готується до фізичного напруження: м’язи напружуються та готуються до швидкої реакції. Серце б’ється сильніше, дихання стає частішим. Через цю фізичну підготовку
до дії можна зробити щось дуже необдумане: закричати, не контролюючи себе, вдарити,
дати ляпаса, застосувати більш жорстку форму насилля.
Гнів викликає фізичну реакцію напруги, яку важливо зняти, дати вихід напруженню свого
тіла таким чином, щоб це не позначилось на здоров’ї44. Однак важливим є дати вихід напруженню в тому напрямку, в якому ми самі цього хочемо. Якщо ми хочемо вирішити конфлікт
без застосування насилля, нам слід заздалегідь продумати, як ми проявимо реакцію тіла.
Етап 2


44

Об’єднайте учасників у ті ж групи, що й на першому етапі . Вони працюють із тою ж ситуацією, що й у першому пункті. Тепер необхідно знайти вихід із цієї ситуації, але такий,

Психолог Карен Хорні вважає, що поки людина усвідомлює свою злість, її прояви обмежені, тому що свідоме ставлення показує людині, що вона може, а чого не може дозволити собі по відношенню до опонента.
Якщо ж гнів витісняється, свідоме регулювання дій стає неможливим, у результаті ворожі імпульси виходять назовні (Хорні, 1993). — Прим. Ред.
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що не пов’язаний із неконтрольованим сплеском емоцій чи насиллям. Які є альтернативи? (10 — 15 хвилин)


Якщо у вас залишився час, можна показати ситуації для всіх іще раз, але тепер уже так,
щоб ситуація вирішалася конструктивно, а гнів був стриманий. (10 — 20 хвилин)



Обговоріть разом усі позитивні моменти.

Які висновки можна зробити з вправи
Прояв гніву викликає фізичні реакції в тілі, тому люди будуть реагувати та діяти швидше,
ніж це необхідно. Часто кажуть: «Спочатку зробив, а потім подумав» — якщо людина зробить
щось необдумано, зазвичай це має негативні наслідки. Важливо усвідомлювати ці механізми,
щоб ми могли працювати над собою та керувати своїми емоціями. Можливо, ми здатні знайти
якісь альтернативні стратегії? Чи можна знайти конструктивні рішення? Часто допомагає, якщо
ми поговоримо один із одним спокійно та переведемо конфлікт у контрольоване русло до того,
як він почне розвиватись. Можливо, порахувати до десяти? Чи просто піти та повернутися,
коли все трохи заспокоїться?

Спіраль конфлікту

Тема: Спіраль конфлікту
Мета: Зрозуміти, які механізми беруть участь у розвитку конфлікту, формувати готовність
до кращого вирішення конфліктів
Більшість людей вступає в дискусії, коли вони переконані в тому, що саме вони праві. Це
ж і так очевидно: «Ми праві, тому що маємо більше знань і досвіду, що підкріплює те, як ми
думаємо». Якщо інші люди не поділяють наших поглядів, тоді ми схильні робити висновок,
що вони просто не розуміють. Тоді ми повторюємо те ж саме ще раз. Найцікавіше, що ваш
опонент думає так само. Ось тут і починає закручуватися спіраль конфлікту.
Практична реалізація
Час

45 — 60 хвилин

Що необхідно?

Великі аркуші та фломастери, ручки та папір

Порядок роботи
1. Поясніть, що в цій вправі група розгляне, які сили народжуються в негативному розвитку конфлікту. Нерідко — неважливо, чи маємо ми справу з міжособистісним конфліктом чи
зовнішньополітичним конфліктом між державами — можна побачити, що ми потрапляємо до
замкненого кола, де негативні елементи посилюють один одного.
2. Поясніть, що спіраль конфлікту може розвиватися по-різному, але часто вона містить у
собі наступні стадії. Запишіть їх на великому аркуші під час свого викладу:
Розбіжності
Спочатку завжди є проблема, в якій дві або більше сторін мають певні розбіжності.
Дискусія
Сторони починають обговорювати проблему, висуваючи аргументи. Обидві сторони вважають, що праві, але ніхто з них не хоче слухати іншу сторону. Замість того, щоб намагатися
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зрозуміти та подивитися на ситуацію з точки зору іншого, вони зайняті переконуванням іншого
в тому, що самі праві.
Сильні емоції
Оскільки ситуація сприймається як та, що зайшла в глухий кут, сторони все сильніше втягуються в неї емоційно. Вони голосніше говорять та активно жестикулюють, аби переконати
одна одну. Вони можуть розсердитися та стати агресивними.
Додаються нові елементи — конфлікт посилюється
Часто сторони додають елементи, які ніяк не пов’язані з самою проблемою. Конфлікт може
посилити елементи, що не мають жодного стосунку до справи. Наприклад, це можуть бути негативні особистісні характеристики та узагальнення: «Ти завжди такий категоричний!»,
«З тобою марно розмовляти!», «Я чув, що ти завжди така» й т. д.
Також й інші люди можуть втягуватися до конфлікту. «Інші мені казали, що з тобою завжди
так складно!» Погрози також можуть зіграти негативну роль у цьому моменті: «Якщо ти не зробиш так, як кажу, то я…» Ці елементи, які взагалі не пов’язані з проблемою, посилять конфлікт
і зроблять його більш складним для вирішення.
Поляризація та віддалення сторін одна від одної
Відстань між сторонами збільшується. Діалог зникає, розмова припиняється й люди, можливо, «повернуться спиною один до одного».

Конфлікт не вирішується: конфлікт або переривається ,
або сторони переходять до фізичного насильства
Тепер конфлікт досяг свого апогею. Часто сторони припиняють говорити одна з одною й
контакт припиняється. Якщо одна чи обидві сторони почувають, що ситуацію не можна більше
терпіти, й тримати дистанцію теж марно, конфлікт може спричинити фізичне насилля (бійка
чи війна).


Об’єднайте учасників у малі групи для роботи з різними типами конфліктів: конфлікти в
родині, в школі, регіональні, національні та міжнародні конфлікти. Визначте, яка група
з якими типами працюватиме.



Попросіть групи розіграти сценку чи записати етапи та інші важливі моменти конфлікту,
з яким вона працювали, на великому аркуші. (30 хвилин)



Запросіть групи по черзі представити результати роботи на загальне обговорення.



Обговоріть.

Питання для обговорення


Чи Ви раніше думали про те, які сили діють по мірі розвитку конфлікту?



Чи Ви відчували дію цих сил у своєму житті? Як це було?



Які найважливіші загальні риси різних спіралей конфліктів представлені?



Що вас найбільше здивувало?



На якій стадії конфлікт вирішити найлегше? Чому?



Як ми можемо найкраще за все вирішувати конфлікти?

108

7. Розв’язання конфліктів — вступ
Це ми беремо до уваги
Хоча конфлікти й розвиваються різними способами, в них є загальні риси. На початку,
як правило, буває дискусія й аргументація проблеми по суті. Однак часто буває, що сторони
не хочуть слухати та оцінювати точку зору й аргументацію іншої сторони серйозно, а замість
цього витрачають свої сили на те, щоб посилювати свою точку зору. Це віддаляє сторони
одна від одної, й тоді спілкування може характеризуватися емоційними вибухами, агресією й
нападками не по суті справи. Часто в суперечку втягуються елементи, не пов’язані з проблемою. В результаті люди стають ворогами та припиняють всілякий контакт. На національному та
міжнародному рівнях це може мати наслідком війну або ж збройний конфлікт. Дізнаючись про
різні стадії розвитку конфлікту, ми можемо навчитися легко їх розпізнавати та дізнаватись, як
нам краще з ними працювати.

У нас є вибір

Тема: Вирішення конфліктів
Мета: Зрозуміти, що ми самі можемо вибирати, як будемо ставитися до конфлікту.
Часто ми акцентуємо увагу на причинах конфлікту, а не на тому, як його вирішити.
Якщо конфлікт впливає на нас і на суспільство негативно, нам слід докласти зусиль до
пошуку рішень, а не до згадок про минуле. Ми можемо самі вибирати, як нам ставитися до
конфлікту. Якщо ми згадаємо про цей позитивний момент, то нам відкриються нові можливості. Тепер уже не конфлікти будуть керувати нами, а ми конфліктами.
Практична реалізація
Ця вправа проходить у формі діалогу, що добре підходить на початку вивчення теми «Вирішення конфліктів»
Час

15 хвилин

Що необхідно?

Ручки та папір, великі аркуші та маркери

Порядок роботи


Об’єднайте учасників у пари та попросіть обговорити наступні питання:
Як треба ставитися до конфліктів, які виникають?
Яка альтернатива існуює?

Або інакше: Якщо ви стали свідком конфлікту чи ж самі знаходитеся в конфліктній ситуації, як
ви повинні до цього ставитися? Який вибір у вас є? (3 — 5 хвилин)


Запитайте думки кожної пари та запишіть відповіді на великому аркуші. Якщо наступні
пункти не ввійшли в список, назвіть їх.

Щодо конфліктів у вас є кілька можливостей. Ви можете:
— витіснити45 те, що відбувається
— намагатися уникнути того, щоб стати частиною конфлікту
— дозволити конфлікту вплинути на вас негативно, дратувати вас усе більше й більше, дозволити загальному напруженню наростати
45

Витіснення — термін введений З.Фройдом для позначення такого психологічного захисту, в результаті
якого неприйнятні для індивіда думки, спогади, переживання усуваються зі свідомості й переходять у сферу несвідомого, продовжуючи впливати на індивіда як страхи, тривоги й т. п. (Прим.ред.)
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— відреагувати з використанням сили
— спробувати вирішити конфлікт


Обговоріть.

Питання для обговорення
Які способи дії негативно впливають на конфліктну ситуацію? Чому?
Які способи дії позитивно впливають на конфліктну ситуацію? Чому?
Це ми беремо до уваги
Багато з нас не звикли думати про те, що в більшості ситуацій можна вибрати з великої
кількості можливих способів наші дії та реакцію. Для нашого розвитку як відповідальної особистості важливо розуміти, що ми весь час вибираємо різні способи дії. Пасивне ставлення
може здатися найлегшим у багатьох ситуаціях, але воно також є результатом нашого вибору.
Ми можемо зробити вигляд, що конфлікту немає, й триматися осторонь, або ж можемо дозволити собі бути втягнутим у нього та сприяти ескалації конфлікту. Спроба впоратися з конфліктом — це, як правило, єдина можливість, яка призводить до позитивного розвитку. Зазвичай,
чим раніше ми втручаємося до конфлікту, тим краще. Конфлікти стає важче вирішувати, якщо
ми самі даємо їм час для розвитку.

Етапи вирішення конфлікту

Тема: Вирішення конфліктів
Мета: Зрозуміти суть конструктивного вирішення конфліктів
Ми знаємо, що існує безліч конфліктів — від маленьких і буденних, із друзями чи в сім’ї, —
до великих міжнародних конфліктів, глобальних воїн та терористичних загроз. Різні конфлікти слід вирішувати по-різному. Тому вирішення конфліктів є дослідницькою та творчою
роботою. Хоча всі конфлікти різні, все ж, існує ряд спільних моментів при їх вирішенні. Як же
насправді виглядає процес вирішення конфлікту?
Практична реалізація
Вправа починається з того, що учасники готують рольову гру, яку вони представляють на
загал. Після короткої доповіді групи створюють продовження своїх сценок. Наприкінці проходить загальне обговорення найбільш важливих питань
Час

1 год. З0 хв.

Що необхідно?

Великі аркуші та маркери, можливо, дошка та крейда

Підготовка

Коротка доповідь про етапи вирішення конфліктів та ситуацій,
що лежать в основі рольових ігор

Порядок роботи
Етап 1
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Об’єднайте учасників у малі групи та дайте завдання: підготувати рольову гру —
сценку на основі виданого кожній групі прикладу конфліктної ситуації (Див. приклади
нижче).

7. Розв’язання конфліктів — вступ


Поясніть, що важливо, щоб конфлікт був показаний чітко, а його сторони були чітко визначені. Необхідно показати, як конфлікт розвивається в негативному напрямку, як відбувається його ескалація, він стає інтенсивнішим і заходить у глухий кут ( 5 хвилин).



Попросіть групи представити сценки для всіх



Підведіть підсумки: сценки закінчаться так, як конфлікти зазвичай закінчуються в реальності, якщо не діяти конструктивно. Розкажіть про різні стадії процесу вирішення
конфлікту, про те, що побачене — це лише спрощена модель. В реальному житті все
може виглядати інакше. Однак успішний процес, як правило, конструктивний на всіх
стадіях. Іншими словами, тут наведені хороші поради для вирішення конфліктів.

Визнати наявність проблеми чи конфлікту
Коли сторони зізнаються одна одній, що перебувають у конфлікті, часто вони дають сигнал
про те, що хочуть його вирішити.
Визначити проблему чи поле конфлікту
Інколи негативні моменти, що не стосуються проблеми, можуть поглибити конфлікт. Тому
спробуйте визначити проблему та утримайтеся від непотрібних обговорювань за спиною, чуток, не акцентуйте увагу на дрібницях. Інколи буває важко визначити проблему та намагатися
вгамувати сильні почуття.
Спробуйте поставити себе на місце іншої людини
Всі мають різний досвід, і це часто є поясненням того, чому ми по різному сприймаємо ситуації й проблеми. Важливо спробувати зрозуміти, чому інші думають саме так, а не інакше.
Відкритись для спілкування з іншою стороною:
чітко говорити, активно слухати
Для того, щоб створити хорошу атмосферу, важливо проявляти повагу до інших. Це можна зробити, активно слухаючи те, про що говорить інший. Найбільш імовірно, що це буде
сприйнято як добра воля до вирішення конфліктів, що може сприяти взаємному активному
слуханню.
На чому ми погодились?
У конфлікті є зазвичай багато моментів, у яких люди погоджуються один із одним. Наприклад, сторони можуть вважати, що конфлікт слід вирішити, що вони люблять одне одного
й тому не хочуть, щоб конфлікт зіпсував їхні стосунки, що інші не мусять страждати й т. д.
Концентруючись на цьому загальному розумінні, ми можемо створити позитивну основу, яка
дасть нам більш сприятливі умови для вирішення проблеми. На цій стадії ми можемо просити
пробачення, якщо ми зробили щось те, щось, про що жалкуємо.
Встановити найважливіші потреби
Сторонам слід розповісти одна одній про свої найважливіші потреби в конфлікті та прийнятні для них рішення. Це передбачає, що вони розуміють: можливо, не всі наші бажання
будуть задоволені, але це буде процес, у якому ми будемо змушені «давати й отримувати».
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Спробувати знайти прийнятні рішення
Під час оцінки рішень важливо продовжувати спілкуватися. Слід приділити увагу позитивним можливостям, які дадуть різні рішення. Важливо розуміти, що хоч і не всі потреби кожного
учасника будуть задоволені, все ж, рішення можна знайти.
Етап 2


Поверніть учасників у ті ж групи, в яких вони працювали на першому етапі.



Попросіть групи продовжити роботу над запропонованими рольовими іграми, тільки тепер хід гри міняється: необхідно пройти через різні етапи процесу вирішення конфлікту
й у результаті вирішити його. (15 хвилин)



Запросіть групи представити рольові ігри для всіх.

Це ми беремо до уваги
Можна та необхідно вирішувати конфлікти конструктивно. Часто, коли ми проходимо через такі процеси, то відчуваємо, що стаємо більш зрілими. Зв’язки між людьми потрібно зміцнювати, тому що таким чином ми пізнаємо одне одного краще. Вирішувати конфлікти — це не
таке вже складне вміння, воно містить у собі елементи, які нам були відомі й раніше, якими
ми достатньо володіємо в повсякденні. Часто багато чого може вирішити саме визнання того,
що конфлікт існує, й факт установлення контакту з іншою стороною. Пам’ятайте, що ви самі
можете вибирати, як ви будете ставитися до конфлікту. Прийняття відповідальності — мужній
учинок! Пам’ятайте про це, коли ви наступного разу опинитесь у конфліктній ситуації й необхідно буде діяти.
Приклади конфліктів, які можна використати для роботи в групах
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Випускниця поліцейського коледжу влаштовується на роботу в поліцейську дільницю
в Осло. На дільниці працює ще одна жінка й одинадцять чоловіків. Одного разу вона
приходить на роботу й бачить, що на стіні в загальній кімнаті, де всі обідають, висять
два плакати з оголеними жінками. Плакати здаються їй принизливими, вона вважає,
що їм не місце в поліцейській дільниці. За обідом вона говорить лише про це й просить
тих, хто повісив плакати, зняти їх. Чоловіки лише сміються й кажуть, що вона занадто
сильно ображається. Після роботи вони разом із колегою знімають плакати. Наступного дня, прийшовши на роботу, вони бачать, що плакати знову висять на стінці.



Дві покоївки великого готелю в Осло — мусульманки й ходять на роботу в головному
уборі. Одного дня директор готелю сказав, що цю практику потрібно припинити, тому
що головний убір не підходить до готельної форми. Якщо вони не припинять носити
головні убори, вони втратять роботу. Покоївкам складно не носити головний убір, тому
що він є важливою частиною їхньої етнічної й релігійної ідентичності.



Вас запросили на день повноліття до двоюрідної сестри, яку ви дуже любите. Ваші
тато й мама також хочуть піти на цю церемонію, але наполягають на тому, щоб ви гарно
вдяглися, чого вам зовсім не хочеться. Крім того, вони кажуть, що вам потрібно дістати кільце з носа й пірсинг із язика, а якщо ви не зробите цього, то залишитеся вдома.
Для вас дуже важливо потрапити на свято. Якщо ви не підете, двоюрідна сестра дуже
засмутиться.



Родина іммігрантів переїхала до норвезького села й відкрила ресторанчик швидкого
харчування. Діти, хлопчики-близнюки 15 років, пішли до місцевої школи. Через три місяці батько приходить на роботу й бачить, що вікно розбите, а на стіні написано фар-

7. Розв’язання конфліктів — вступ
бою: «Іммігранти, їдьте додому!» Того ж дня близнюки в школі дізнаються, що це зробили два їхніх однокласники. Наступного дня відбувається те саме.


Ви щойно пішли до нової школи й швидко знайшли нових друзів. У попередній школі ви
були самотні, вас часто дражнили, тому ви дуже раді, що нарешті знайшли приятелів.
Одного разу після школи ви з двома друзями пішли до музичного магазину. В магазині
ваші друзі взяли кожний по два компакт-диски та поклали до кишені куртки. Ви по-хорошому кажете товаришам, що диски потрібно повернути на полицю до того, як їх спіймають. Вони лише сміються над вами й запитують, чи ви не злякалися.

Вирішення конфліктів


Визнати наявність проблеми чи конфлікту.



Визначити проблему.



Намагатися поставити себе на місце іншої людини.



На чому ми погодилися?



Хороше спілкування: слухати активно, говорити чітко



Визначити найважливіші потреби.



Знайти прийнятні рішення, «давати та брати»

Важливі ключові слова для вирішення конфліктів:

КОНТА КТ — ДІ А ЛОГ — ПОВА ГА — РОЗУ МІННЯ ТОЧКИ ЗОРУ
ІНШОГО — Д А ВАТИ ТА ПРИЙМ АТИ — ЗН А ХОДИТИ ВИРІШЕННЯ

113

НАВЧАННЯ МОЛОДІ ПРАВАМ ЛЮДИНИ

8.

Використання театру в навчанні

Д

раматизоване навчання є хорошим додатковим методом роботи в навчанні правам
людини, міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів. Ми регулярно використовуємо цей метод у наших школах прав людини, коли театральний педагог або сам координатор школи (якщо він має відповідні знання й досвід) працюють з учасниками півтори
години щодня після завершення звичайних занять.

8.1. Навіщо в навчанні потрібен театр?

Навчальний театр є чудовим способом формування стосунків та установок. Засоби театру
дозволяють учасникам розвивати такі якості як здатність ототожнювати себе з іншими, емпатія
й упевненість у собі. При використанні рольових ігор, імпровізації й пантоміми вони можуть
відчути, що значить бути «в шкірі іншої людини». Крім цього, навчальний театр є чудовим
інструментом соціалізації й чудово підходить під групи, де учасники не знають один одного.
Навчальний театр може являти собою нову арену для самовираження учасників, які добре
проявляють себе в рамках традиційного навчання. Якщо комусь не подобається виступати
перед іншими, не варто тиснути на них. Можна запропонувати їм узяти участь у якійсь іншій
формі самовираження — фотографувати, створювати сценічний простір чи писати сценарії.
У ході занять група працює над виставою, яка може складатися з кількох сценок, яку можна показати іншим. Однак ми хочемо наголосити, що значення має не кінцевий результат —
вистава — а сам процес роботи над нею.
Координатор школи має знайти театрального педагога чи іншу людину, яка буде відповідати за навчальний театр. Важливо, щоб театральний педагог мав добре уявлення про школу прав людини й про завдання, які ставляться перед нею. Також театральний педагог має
уважно ознайомитися з групою. В спілкуванні з педагогом варто підкреслити, що значення має
процес, а не результат (хоча група може поставити собі завдання створити певний кінцевий
результат — сценки, пісеньки чи ще щось, що можна буде показати в останній вечір). Крім
цього, робота над постановкою має формувати взаємну емпатію учасників і підвищувати їхню
впевненість у собі. Важливою метою драматизації є організація спілкування й, само собою,
радість від постановки.
Якщо хтось із учасників почуває дискомфорт у зв’язку з методом драматизації (наприклад,
не любить імпровізувати, ставити п’єси, виступати перед публікою й т.ін.), варто звільнити його
від цих занять. Можливо, таким учасникам можна дати інші завдання. Вони можуть писати
тексти, бути сценічними працівниками, освітлювачами, звукорежисерами тощо.
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8.2. Аугусту Боал і «Театр пригнічених»

Багато театральних педагогів , які використовують
навчальний театр у школах прав людини,
застосовували методи, розроблені Ауг усту Боалом
Ми як глядачі звикли сидіти в темній залі й пасивно слідкувати за тим, що відбувається на
сцені, Зазвичай у театрі ми не маємо права втручатися в дію та впливати на розвиток конфлікту. В театрі Аугусту Боала — навпаки, для пасивних глядачів немає місця. Тут майже повністю
відсутня різниця між активними акторами й пасивними глядачами.
Аугусту Боал — бразильський театральний педагог, який заснував свою театральну школу
«Театр пригнічених». Створені ним театральні форми виникли з його сприйняття політичної
ситуації в Бразилії, де громадяни відчували серйозний політичний тиск. У 1960-х роках Боал
працював над створенням театральної форми, в якій глядачі можуть брати безпосередню
участь у виставі й впливати на її зміст. Після того, як Боал у 1971 році видав книгу «Театр
пригнічених», він був заарештований та катований. Бразильський військовий режим того часу
вбачав у Боалі серйозну загрозу.
Під час роботи з «Театром пригнічених» Боал помітив, наскільки важливу позитивну роль грає
театр у житті людей, як він сильно на них впливає. Саме тому він із часом розробив серію вправ,
розрахованих на людей, які хочуть розвинутися за допомогою театру (книга «Веселка бажання»).
Боал розглядав театр не як розвагу, а як спосіб життя, спосіб самопізнання та зміни реальності. Театр, або театральність, за Аугусто Боалом — це саме те, що відрізняє людину від усіх інших істот.
Ось лише деякі з парадоксів Боала: «Всі можуть грати в театрі, навіть актори. В театр можна грати всюди, навіть у театрі.»
Одна з найбільш використовуваних театральних форм Боала — це форум-театр. «Форум»
перекладається з латинської як «площа». В сучасному мовленні це слово використовують для
позначення місця, в якому можна підняти проблему й винести її на обговорення. Боал використав ідею винесення проблем «на площу». Вистава в його театрі не планується заздалегідь,
а створюється на сцені, і її творцем є публіка. Інакше кажучи, форум-театр — це незавершений
театр, театр, який весь час у русі. Вистава в театрі-форумі — це процес, найважливішими елементами якого є аналіз проблеми, експеримент, спроби й помилки.
Учасники грають п’єсу про ситуацію, яка зачіпає права людини, міжкультурну взаємодію
чи будь-який інший конфлікт. Спочатку п’єсу показують із «поганою» кінцівкою, коли ситуація
лишається незмінною чи навіть погіршується. Потім п’єсу грають іще раз, але тепер будь-хто
з глядачів може замінити одного з персонажів сценки. Цю роль він гратиме по-своєму в намаганні змінити невтішну кінцівку. Актори весь час намагаються підлаштовуватися під нові обставини й заважати змінам — пошук рішення має бути не такою вже й легкою справою! Чи буде
знайдено рішення, чи ні — не принципово. Найважливішим є те, щоб різні способи вирішення
проблеми були переглянуті. Таким чином учасники дізнаються, які можливості відкриває кожна
пропозиція, які рішення можна обрати. Учасники також розуміють, що вони самі мають проявити активність, щоб щось змінилося. «Джокер» — керівник постановки — обговорює з глядачами показану у виставі проблему, варіанти її розв’язання та пропонує наважився змінити ситуацію. Важливо, щоб кожен із глядачів почав розуміти свою особисту відповідальність за те, що
відбувається: «Якщо я не зміню світ, то все продовжуватиметься так само, як і раніше!»

Правила театру-форуму

Аугусто Боал сформулював головні принципи форум-театральної вистави таким чином:
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Ясність у викладенні сюжету



Чітко визначений протагоніст (жертва)



Цьому мають вірити



Сцена повинна мати можливість змінитися



В ідеалі сцена повинна мати чітко визначені місця для втручання



Форум-театр — це театр пригнічених, а не депресивних

Робота за технологією «форум-театр» складається з 5 основних частин — формування
групи, інструктаж, підготовка акторів, підготовка вистави, показ вистави з обговоренням та замінами. У випадку, коли форум-театральний тренінг є частиною великого освітнього заходу,
немає сенсу зупинятися на принципах формування групи — вона складається з учасників Школи. Приступаючи до роботи з групою, варто розподілити її на 2 етапи — підготовку акторської
групи та підготовку сцен. Етап підготовки акторів займає половину часу, відведеного на тренінг.
Під час цього етапу застосовуються вправи, спрямовані на інтеграцію та довіру в групі, вправи, завдяки яким учасники поступово задіюють головні «аналізатори», вправи, які навчають їх
транслювати та інтерпретувати емоції й художні образи.
На другому етапі акторська група спільно з модератором приступає до розробки сценарію
та постановки вистави. Важливо, щоб конфлікт, показаний у виставі, був типовим і зрозумілим
для глядача. Саме тому акторська група має складатися з представників тієї ж цільової аудиторії, на яку спрямований наш головний месидж. В умовах обмеженого часу для підвищення
якості сценки репетиції проводяться з застосуванням так званих «акторських технік» — той
самий сюжет актори грають із різною емоційною подачею: як надто роздратовані або як глухі,
в уповільненому або прискореному темпі, як оперні співаки або як персонажі бразильських
серіалів тощо. Це дозволяє кожному з акторів краще зрозуміти свій персонаж та навчитися
імпровізувати — ці якості будуть дуже потрібні нашим акторам під час показу вистави й замін.
Після того, як сцена готова, актори можуть обговорити варіанти розв’язання показаної у
виставі проблеми та можливі варіанти замін.
Показ сценки є кульмінаційним моментом технології. На цьому етапі пропонується неповна заміна акторів глядачами. Глядачі стають рівноправними учасниками групової роботи. Зупиняючи на свій розсуд акторів у мізансцені, вони намагаються запропонувати кращий варіант
розв’язання конфлікту.
На цьому етапі багато залежить від роботи Джокера — модератора дискусії. Модерування
під час показу вистави може бути структуроване в залежності від специфіки аудиторії та дидактичних завдань організаторів.
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Наприклад, на першій стадії театру-форуму можна змінювати лише головного героя.



Часто діє правило, згідно з яким не можна змінювати головного агресора в сценці.



Необхідно чітко дотримуватися зазначених умов: Джокер має слідкувати за тим, щоб
глядачі, які заміняють персонажів сценки, не міняли основні зовнішні та внутрішні умови ситуації (наприклад, вік, професію, сімейне й фінансове становище героя)



Джокер — це керівник вистави (ним може бути керівник школи чи один із учасників),
який проводить вправи, ігри й пояснює «глядачам» правила. Джокер надихає глядачів,
підштовхує їх до участі у виставі.



Розв’язання ситуації не може бути «магічним». Глядачі вирішують, чи є розв’язка погано продуманою чи «магічною». («Магічна розв’язка» — це, наприклад, багато грошей,
які герой виграв у лотерею, й таким чином став багатим).



Глядачі можуть розв’язати складну ситуацію й знайти рішення, яке не можна назвати
«магічним». Однак ми маємо зробити наголос на тому, що такий варіант розв’язання

8. Використання театру в навчанні
ситуації не є універсальним, він не обов’язково буде дієвим у схожій ситуації, але за
інших обставин.
Увага! Необхідно ознайомити учасників із правилами театру-форуму до початку вистави,
а модератор (Джокер) має нагадувати учасникам порядок дій перше, ніж будуть запропоновані
варіанти замін, а вистава почнеться вдруге.


Перед показом вистави модератор спілкується з аудиторією, обговорюючи проблему,
яка показана в сценці. Наприклад: «Хто з вас стикався з випадками дискримінації? Як
це відбувалося?». Модератор роз’яснює глядачам «правила гри».



Для того, щоб активізувати глядачів і підготувати їх до замін персонажів у сценці, перед показом вистави модератор може провести з глядачами кілька простих вправ для
розігріву.



Коли сценку показано, модератор питає аудиторію, як можна було би змінити цю ситуацію? Тих, хто пропонує варіанти розв’язання конфлікту, просять вийти на сцену й
продемонструвати цей варіант, замінивши собою одного з персонажів сценки. Після
цього з глядачами обговорюється питання: «Чи насправді змінилася ситуація?», пропонуються інші варіанти замін. Важливо стимулювати глядачів для пошуку різних шляхів
розв’язання ситуації.



Слід пам’ятати про те, що головного агресора у виставі не може бути замінено.



Глядачі можуть включатися в дію вистави поступово, спершу проговорюючи роль,
а потім програючи її на сцені.



Для модератора важливо підтримувати необхідний «градус дискусії», постійно мобілізуючи глядачів для пошуку нових рішень і замін акторів.



Варто звертати увагу на реакцію глядачів, які не виходять на сцену. Вони можуть дискутувати один з одним, обговорювати інші варіанти й навіть заважати сценічній дії, адже
це також важливий елемент інтерактивної техніки. Завдяки цьому можна робити висновки, наскільки глибоко проблема зачіпає аудиторію й відповідним чином впливати на
перебіг групової роботи.



Актори під час заміни підлаштовуються та імпровізують разом із глядачами, але разом
із тим не дозволяють ситуації стати такою, щоб її можна було б розв’язати надто легко. Це стимулює учасників до пошуку нових нестандартних рішень. Щоб у глядачів не
виникало розчарування від не надто результативних спроб, модератор може нагадати
їм про те, що в реальному житті проблеми також не вирішуються легко. Реальні зміни
потребують часу й — головне — щирого бажання змінити ситуацію.



Ця фаза групової роботи може тривати кілька годин. Її тривалість залежить від зацікавленості й активності аудиторії. Модератору треба відчувати групу та вчасно реагувати
на дії глядачів. Якщо вони повторюються та стають безрезультатними, варто тактовно
перейти до іншої мізансцени чи завершити виставу.
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9.

Інші корисні технології навчання

Відеоролики про порушення прав людини:
«Вільний вибирати» або «Free to choose»

«F

ree to Choose» у Європі є дискусійною програмою, яка заснована Будинком
Анни Франк в Амстердамі й співпрацює з партнерами в одинадцяти європейських країнах. Вона включає в себе серію провокативних відеороликів, у яких висвітлюються
головні проблеми різних країн. Показано, що права й свободи можуть конфліктувати одне з
одним чи з потребою захисту демократії. Ці відеоролики спонукають молодих людей критично
мислити й займати чітку позицію.
Проблематика програми «Free to Choose» стосується таких прав і свобод як: свобода слова, свобода преси, свобода релігії та свобода демонстрації.
Як приклад однієї з дилем у «Free to Choose» можна навести таку ситуацію: що буде, якщо
групі мусульман у Берліні буде дозволено побудувати мечеть, хоча жителі району проти? Природно, всі погоджуються, що жителі міста мають бути вільними в своєму релігійному виборі.
Але чи не заважатиме це громадському спокою в місті?
Мета програми «Free to Choose» — стимулювати молодих людей обмірковувати те, як ця
специфічна проблема співвідноситься зі схожими проблемами в їхньому суспільстві. Дилеми
накшталт цієї трапляються в кожній країні. І люди можуть дотримуватися різних точок зору —
всі вони мають обґрунтування.
«Free to Choose» не намагається прийти до шаблонного рішення для всіх проблем, які
презентує програма. Зазвичай політики й судді є одними з тих, хто ультиматумом має вирішувати, яке з прав має більшу вагу в певній ситуації. Однак дуже важливо, щоб таке рішення
було підтримане суспільством. «Free to Choose» — це шлях активно задіювати громадян у цих
важливих соціальних дискусіях.
Обговорення відеороликів можна проводити як у шкільному класі чи позашкільному клубі, так
і у великих соціальних групах із запрошенням експертів, журналістів, відомих громадських діячів.
Головною метою дебатів у класі буде:
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дати учням почуватися більш комфортно й ознайомитися з дискусією як із повчальним
досвідом;



дати учням навички дискусії;



навчити активно слухати й дати навички презентації;



допомогти учням розрізняти доведені факти й окрему точку зору, а також наводити
докази;

9. Інші корисні технології навчання


навчити учнів критично мислити й оцінювати важливі соціальні проблеми;



допомогти учням зрозуміти, що вони думають і відчувають щодо соціальних проблем.

Вчителі можуть вибирати: проводити обговорення в маленьких групах у класі чи перед
усім класом. Обговорення в маленьких групах залучає всіх учнів до більш активної участі. Але
таким чином втрачаються деякі традиційні дискусійні характеристики, коли двоє дискутують
перед великою аудиторією.
Обговорення може проводитися за методом простої дискусії, «Займи позицію», дебатів
Карла Поппера, телевізійного ток-шоу.
Дискусії в соціальних групах можуть виконувати важливу функцію — вони дозволяють публіці чути експертів із різними точками зору, які обговорюють важливі проблеми. Хороші дебати
допомагають прояснити проблему слухачам і зайняти свою позицію.
«Free2choose» застосовується для соціальних дебатів відтоді, як велика кількість відеороликів почала зосереджуватися на проблемах і дилемах, яким час від часу доводиться протистояти всім націям. Теми «Free2choose» обертаються навколо дискусій, які допомагають
сформувати суть і обмеження наших полікультурних демократій.
Країни, які беруть участь у «Free to Choose» у Європі: Австрія, Чеська Республіка, Данія,
Німеччина, Франція, Греція, Великобританія, Італія, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна.
В Україні партнером Будинку Анни Франк є Конгрес національних громад, який створив
два українських відеоролики («Християнська етика» та «Етнічний профайлинг») та субтитрував іноземні («Чи потрібно цензурувати «Fabri Fibra», «Мечеть у Берліні», «Усиновлення дітей
одностатевими парами»). Дискусії будуть проводитися в школах, культурних центрах і на молодіжних фестивалях.
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10.

Оцінка діяльності

Н

е завжди легко передбачити, на скільки успішним виявиться освітній проект. Особливо важко це зробити, коли основною метою є сприяння позитивній зміні мислення
(як у нашому випадку). Виміряти ступінь засвоєння знань загалом не так і складно — треба
лише поставити підліткам ряд контрольних питань, які зразу ж покажуть, чи засвоїли вони матеріал. Важче буде сказати, чи перетворилися їхні знання на розуміння, чи змогли вони змінити
ставлення людини. Як узагалі можна виміряти зміну ставлення?
Наш досвід показує, що керівник чи викладач, а також самі учасники зможуть першими
судити про те, чи було навчання корисним, чи досягло воно своєї мети. Треба дуже уважно поставитися до тих емоцій, які отримує викладач після завершення роботи з групою.
Якщо у викладача є стійке враження, що його зусилля були успішними, відповідна реакція — однозначною, а енергетика — високою, то очевидно, що йому вдалося досягнути
мети. Якщо у викладача не дуже хороші враження, то, можливо, можна щось покращити.
З часом керівник курсів набуватиме досвіду й зрозуміє, що треба для того, щоб навчання
було дієвим.
Крім серйозного ставлення до відчуттів важливо регулярно перевіряти письмову й усну
оцінку ефективності заходу, метою якого є виявлення факторів його успіху чи невдачі, які
дозволять провести цю роботу краще наступного разу. Чим більш змістовним був захід, тим
важливіше проводити оцінку такого роду. Якщо на проведення заходу виділялися засоби, а
продовження освітньої діяльності залежить від зовнішнього фінансування, то може бути дуже
корисним посилатися на оцінки ефективності заходу. Можна по-різному оцінювати освітній захід, і далі ми розкажемо про деякі з можливих способів.

Поточна оцінка

Якщо ви проводите освітній захід, який триває кілька днів, може бути корисним проводити
поточне оцінювання через день-два після його початку. Зміст поточного оцінювання полягає в
тому, щоб зібрати думки й реакції учасників, дізнатися, що, на їхню думку, відбувається добре,
а що — погано, щоб скоригувати викладання в подальші дні. Питання можна ставити усно
й пропонувати слухачам висловлювати свої думки, щоб потім спільно їх обговорити. Або ж
викладач може попросити учасників дати письмові відповіді.
Приклади питань:


Що вам найбільше сподобалося сьогодні?



Що з того, про що ви дізналися, найважливіше для вас?
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Що можна було би зробити краще?



Що пройшло погано?

Усна оцінка на загальній зустрічі після завершення занять

Простий та зручний спосіб провести таку оцінку — організувати спільну дискусію з учасниками після завершення курсів. Можна посадити слухачів напівколом і почати обговорення
курсів. Така оцінка дасть можливість викладачу отримати цінну інформацію від слухачів. Можна, наприклад, поставити їм наступні питання:


Чи відповідають курси вашим очікуванням? Чому?



Що ви думаєте щодо викладання?



Що ви думаєте щодо вправ?



Що ви думаєте щодо лекцій?



Що ви думаєте щодо проведення групових занять?



Що ви думаєте щодо проведених дискусій?



Що вам сподобалося найбільше?



Що вам сподобалося найменше?



Що найважливіше серед того, що ви почули?



Чи дізналися ви про щось, що збираєтеся використовувати в повсякденному житті?



Як, на вашу думку, працювала група?



Як, на вашу думку, працювали ви самі?



Що нового ви дізналися про самих себе?



Що ви можете порадити керівнику курсів, щоб наступного разу курси пройшли інакше
й краще?

Індивідуальна письмова оцінка

Також можна проводити індивідуальну письмову оцінку. Якщо ви, наприклад, провели
курси тривалістю кілька днів, то це робити рекомендується. Індивідуальна письмова оцінка
зазвичай сприймається учасниками з усією відповідальністю, а керівник має отримати більш
відверті відповіді, як у хорошому, так і в поганому розумінні. Якщо керівник наголосить, що в
звіті з оцінкою ефективності курсів індивідуальні відповіді будуть представлені з дотриманням
анонімності, то це може зробити їх іще більш відвертими.
Бланк форми оцінки можна скласти по-різному, в залежності від того, що саме ви хочете
оцінити. Ми вважаємо, що найважливішими критеріями успішності викладання є те, на скільки
вдалося передати знання й розуміння вивчених тем, на скільки це змусило людей думати,
підвищило інтерес до суспільства й оточення, сприяло зміні відношення, покращенню порозуміння між учасниками й, урешті, укріпило їхні сили. Письмову оцінку треба проводити після
завершення курсів (наприклад, із використанням стандартної форми оцінки для школи прав
людини, див. додаток 4). Якщо ж ви хочете змінити відношення в часі, то можна провести
тривале дослідження учасників (наприклад, протягом шести місяців, року чи більше) після
завершення курсів.
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11.

Політична активність

Ніхто не може зробити все для всіх ,
але всі мож уть зробити щось для одного

Щ

оденно ми стаємо свідками того, як порушуються права людини, а дехто ставиться до інших без жодної поваги й терпимості. В цьому контексті знання стає дуже
важливим. Однак саме знання не змінить світ, якщо ми одночасно не будемо застосовувати
те, чому ми навчилися. Далі ми покажемо, як діти, підлітки й ми самі можемо сприяти зросту
поваги до прав людини. Коли ми переводимо слова на дії, ми відчуваємо позитивні емоції, які
допомагають сформуватися нашій ідентичності. Хоча те, що роблять окремі люди, не завжди
здається значущим у масштабі величезного світу, їхній внесок є не менш неоціненним. Будь-які
зміни починаються з того, що людина щось робить.
Можна порадити почати з малого, отримати відповідний досвід і вже потім поступово підходити до великих задач і проектів.

Інформація про проблему

Якщо ми хочемо працювати над підвищенням поваги до прав людини, то першим кроком
до цього має стати збір інформації. Збирайте інформацію про події, які відбуваються там, де
ви живете, у вашій країні та в світі загалом.
На місцевому рівні:


Яка ситуація щодо прав людини склалася у вашій школі чи у вашому класі?



Які проблеми є найважливішими на місцевому рівні, про що пишуть місцеві газети й
інші засоби масової інформації?



Поговоріть із людьми, які занепокоєні певними проблемами чи які вже залучені до певної роботи.



Зв’яжіться з місцевими організаціями за місцем проживання.

На національному рівні:


Які документи про права людини ратифікувала Україна й що в них сказано?



Які проблеми в сфері захисту прав людини національні правозахисні організації визнають найважливішими?

122

11. Політична активність


Що робить влада для того, щоб вирішити проблему?



Які дії в цьому напрямку організовують правозахисні організації?



Чи є молодіжні правозахисні організації на національному рівні?

У світі:


Які порушення прав людини цікавлять вас найбільше?



В яких країнах ці порушення проявляються найбільше?



Візьміть карту світу й відмітьте країни, де ці права людини найбільше порушуються.



Зв’яжіться з правозахисною організацією чи науковою установою й дізнайтеся, в чому
причина порушень прав людини в країнах, з якими ви можете працювати.

Опитування

Опитування може бути хорошим методом зібрати інформацію й установити зв’язки з людьми з вашої цільової аудиторії. Це можна зробити в усній чи письмовій формі шляхом заповнення анкет. Результати опитування можуть бути використаними для того, щоб задокументувати
ситуацію, що склалася, з окремих проблем, які пов’язані з правами людини, або стати основою
для плану дій чи більш тривалої роботи.
Кого можна опитати?


Людей, яких ви вже давно знаєте — батьків, членів родини, друзів



Однокласників, однокурсників, своїх учителів і викладачів



Перехожих на вулицях



Окремі національні меншини чи людей, які, можливо, є жертвами дискримінації



Політиків



Активістів-правозахисників



Журналістів



Інших людей

Про що можна питати цих людей?


Що вони знають про права людини?



Чи знають вони власні права людини?



Чи знають вони, яка склалася ситуація з правами людини в суспільстві?



В чому полягають найважливіші суспільні проблеми, пов’язані з правами людини.



Чи знають вони, що вони можуть зробити, якщо будуть порушені права людини?



Куди вони можуть звернутися по допомогу?



Чи були вони колись обурені порушеннями прав людини (власних чи сторонніх людей)?



Що вони знають про Європейський суд із прав людини?

Листи

Простий спосіб спробувати досягнути позитивних змін — це написати листи місцевим органам влади, політичним партіям, депутатам парламенту, міністрам та іншим. У листі ви може-
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те викласти своє бачення проблем, які вас турбують. Ви також можете надіслати копію листа
до газет чи інших ЗМІ, розмножити листа й кинути його до поштових скриньок у своїй окрузі.

Газетні статті й листи читачів

Важливим способом звернути увагу на проблему є написання статей чи читацьких листів
до газет і журналів. Тут можна коротко й доступно викласти суть питання й ваші основні аргументи. Часто буває важливим почати з реальних історій, які пережили ви чи хтось інший. Також
буде розумним запропонувати політикам та вповноваженим посадовим особам вдатися до
конкретних заходів, які можуть змінити ситуацію.

Суспільні дебати

Ще один цікавий спосіб впливу на суспільство полягає в проведенні суспільних дебатів.
Для того, щоб їх провести, треба спочатку обрати цікаву тему для дискусії. Далі треба запросити людей, які мають стосунок до даної теми й можуть добре її висвітлити, а також тих,
хто відповідає за ситуацію з даною проблемою. Ви можете запросити політиків, працівників
органів місцевого самоврядування, учителів та інших. Зверніть увагу! Не забудьте запросити
журналістів!!

Демонстрації

Локальна акція чи демонстрація — це хороший спосіб привернути увагу місцевої громади
до проблеми. Уважно продумайте, що ви хочете сказати вашій цільовій аудиторії, де та як ви
проводитимете демонстрацію. Для того, щоб ця акція привернула увагу, важливо, щоб у ній брали участь якомога більше людей, і щоб вони йшли з великими плакатами й транспарантами.

Допомога незахищеним прошаркам населення

У суспільстві завжди є незахищені прошарки населення, які потребують підтримки. Люди
похилого віку, люди з обмеженими можливостями, бідні, біженці, а також засуджені, пацієнти
психо-неврологічних лікарень, які знаходяться на вимушеному лікуванні та інші. Ви можете
зробити багато для того, щоб допомогти цим людям. Ви можете написати листи ЗМІ та владі, в
яких розкажете про проблеми цих груп. Ви можете відвідати цих людей, щоб зрозуміти їхні проблеми. Можливо, вам доведеться створити окремий проект з метою збору речей, які необхідні
цим людям. Ви також можете допомогти людям ввійти в суспільство, зібрати допомогу та ін.

Підтримка інших організацій

Багато організацій уже проводять заходи для підлітків та молоді, які хочуть бути волонтерами.
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Перш ніж ви почнете проводити акцію зі збору допомоги, було би добре зв’язати з організаціями, для яких ви хочете зібрати гроші. В них варто дізнатися, чи треба їм така підтримка.
Крім цього, вони можуть дати вам цінні поради й підказати, як діяти. Хіба що фантазія може
обмежити вас у способах збору коштів. Ви можете виробляти товари для продажу на вулиці,
організовувати конкурси з платою за участь, провести вечір танців чи інший захід, організувати
продаж старих речей, провести лотерею чи вигадати будь-що інше.

Окремий проект/Окрема організація

Також можна створити окремий проект чи окрему організацію, які займатимуться більш
тривалою, перспективною діяльністю. Перше й найважливіше, що треба зробити — це визначити тему, з якою ви хочете працювати. Це можуть бути, наприклад, такі теми: «Негативне
ставлення до гомосексуалів і біженців», «Расизм, дискримінація й виключення з суспільного
життя», «Активне притиснення в суспільстві», «Ситуація в українських тюрмах, психіатричних
установах, будинках-інтернатах та інших установах», «Вимушені шлюби, обрізання жінок, права жінок, права дітей», «Свобода слова», «Право на участь у громадському житті», «Бідність»,
«Дитяча праця», «Проституція», «Наркотики», «Торгівля людьми», «Етична торгівля», «Екологія» чи інше.
Перш ніж створювати окремий проект чи організацію, варто правильно оцінити власні
можливості шляхом проведення аналізу ресурсів групи. Зокрема, важливо дати відповідь на
наступні питання:


Яка чисельність групи?



Чи сильна мотивація її членів, чи мають вони достатньо часу?



Чи є в когось із них близькі родичі (батьки, сестри й брати) чи знайомі, які мають якісь
особливі можливості (політики, журналісти, активісти-правозахисники чи інші)?



Які приміщення ви можете використовувати? Чи користування безкоштовне?



Які ресурси є в кожного члена окремо?



Чи є у вас комп’ютер чи інше обладнання?



Чи є у вас досвід подібної роботи?



Чи добре ви функціонуєте як група? Чи складно вам домовитися?



Чи є у вас надійні контакти в тій сфері, в якій ви працюватимете? Чи є у вас хороші
контакти з організаціями, які працюють над цими ж задачами?



Чи знаєте ви когось, хто міг ви бути спонсором проектів чи поточної діяльності?



Чи легко контактувати зі ЗМІ для висвітлення цієї проблеми?



Яка мета організації?



Яких змін ви хочете досягти? Чим конкретніше ви це сформулюєте, тим краще.



Чи ґрунтуються наші вимоги на міжнародних документах з прав людини, ратифікованих
Україною?



Що ми оберемо як найважливіший інструмент діяльності? (Навчання, курси, статті й
оголошення в ЗМІ, Інтернет, кампанії й демонстрації, розвішування інформаційних плакатів, розсилка листів місцевій владі, проведення зустрічей та ін.).



Які інші моменти варто врахувати?
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Після того, як група уважно обміркувала ці питання, треба переходити від слів до дій. Тепер можна скласти план роботи й включити до нього всі необхідні задачі, вказати відповідальних за їхнє виконання й строки виконання. Після цього лишається лише одне — ВИКОНАТИ!

Приклад: План роботи, приурочений до демонстрації на захист прав дітей-біженців, 12 травня
Задача

Хто відповідає?

Коли?

З’ясувати, в чому полягають найгостріші проблеми
Гюнн і Ахмед
дітей, які живуть у таборах для біженців

2-5 травня

З’ясувати, які права мають діти в таборах для біженПер і Тове
ців згідно з Конвенцією прав дитини

2-5 травня

Сформулювати вимоги

Гюнн і Ахмед, Пер і Тове

2-5 травня

Написати листівки, які будуть роздаватися

Інгер Йохане та Йоакім

10 травня

Виготовити транспаранти

Оскар і Сілья

9 травня

Запросити й проінформувати інші групи, членів сімей
Уле Бенні й Гюннар
і друзів, запропонувати їм узяти участь

2-10 травня

Зв’язати з місцевою владою

Фернанда й Берріт

5 травня

Проінформувати поліцію

Анне Маріт і Оге

2 травня

Запропонувати місцевим політикам підтримати акцію Бьорн і Оге

2 травня

Зв’язатися з окремими групами національних меншин, таборами для біженців та організаціями, які пра- Оге й Анне Маріт
цюють над цією темою

2 травня

Підготувати програму й тексти виступів

Йоакім і Ясміна

5 травня

Приготувати чай і печиво

Бьорн і Гюннар

12 травня

Прибирання після проведення акції

Всі разом

12 травня
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12.

Подальша робота й інтерактивні
форми навчання

Ч

асто після завершення школи прав людини для підлітків і молоді її учасники просять
організувати ще одну подібну школу, бажано на більш високому рівні. Молоді люди
хочуть дізнатися більше, а разом із цим у них є й мотивація для подальшої роботи. Рівень зацікавленості, який проявляється, свідчить про те, що школи прав людини досягли своєї мети
й можуть успішно мобілізувати людські ресурси заради створення мирного й справедливого
суспільства. Розуміння цього спонукає подумати, як можна найкращим чином забезпечити подальший супровід цих молодих людей. Краще за все думати про майбутнє до того, як ви організуєте першу школу прав людини.
Далі ми назвемо кілька заходів, які були розроблені Гельсінським комітетом або організаціями-партнерами комітету з метою підвищення рівня знань громадян про права людини,
міжкультурне порозуміння й вирішення конфліктів. Деякі з них зроблені як відгалуження теми
про права людини, а інші є самостійними заходами. Ми хочемо наголосити, що цей список не
є вичерпним, є дуже багато інших варіантів організації навчання такого типу. Єдиним обмеженням може бути ваша фантазія.

12.1. Школи прав людини — другий рівень

Як уже було сказано, можливим є проведення «другої сходинки» шкіл прав людини на
більш високому професійному рівні — для учасників, які пройшли першу сходинку й хочуть
знати більше. Завданням другої школи може бути поглиблене вивчення деяких тем, знайомство з роботою активістів чи з тим, як молоді люди самі можуть почати навчання правам людини
на базовому рівні. «Друга сходинка» необхідна як для того, щоб задовольнити потреби молоді,
так і для підвищення компетентності координатора школи чи організаторів й інституціоналізації навчання на декількох рівнях.

12.2. Курси з прав людини в Інтернеті

У наш час, коли й молодь, і дорослі люди мають доступ до Інтернету, було би логічним
використовувати цей інструмент для розповсюдження інформації про права людини, міжкультурне порозуміння й вирішення конфліктів. Можна, наприклад, розробити Інтернет-курс, який
дасть молоді фундаментальне знання про ці проблеми. Курс може бути складений так, щоб
учасники відповідали на питання після кожної глави, перш ніж вони зможуть перейти до на-
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ступної. Той, хто дійде до кінця сторінки й дасть правильні відповіді на всі питання, отримає
поштою диплом — додому чи на адресу його організації. Рекомендується, щоб молоді люди
проходили такий курс як підготовку до школи прав людини.
Норвезький Гельсінкський комітет спільно з компанією Aktive Fredsreiser AS розробив Інтернет-курс із прав людини, який перекладений кількома мовами. Курс розміщено на наступних сайтах:
Норвезький сайт:
www.nhc.no
Англійський та польський сайти:
http://www.aktive-fredsreiser.no
Боснійсько-сербсько-хорватський:
http://www.humanrightschools.org/pocetni.php
Український сайт (на цьому сайті можна знайти й посилання на інші Інтернет-ресурси):
www.edu.helsinki.org.ua

12.3. Віртуальна школа прав людини

Ще один спосіб навчати молодих людей цим темам — це розробити й провести «віртуальну школу прав людини» в Інтернеті. Такий курс має багато переваг:


Це дає багатьом молодим людям можливість пройти курс із навчання правам людини



Це — більш просунутий ступінь навчання для молодих людей, які вже пройшли навчання в школі прав людини й хочуть докладніше вивчити цю тему



Це дає можливість людям, які не можуть навчатися в денний час, виконувати завдання
з курсу, коли їм зручно



Це дає можливість молодим людям із різних країн (але однієї мовної групи) спільно
проходити навчання

Віртуальна школа прав людини тривалістю десять тижнів уже розроблена й є частиною
більш масштабного регіонального освітнього процесу. Нижче ми пояснимо, як організована
віртуальна школа, щоб надихнути інших на створення чогось подібного.
Цільовою аудиторією є підлітки й молодь від 15 до 20 років, тобто, учні старших класів і
студенти вищих навчальних закладів. Задача полягає в тому, щоб запропонувати молоді більш
глибокі знання з прав людини, спілкування без насилля, примирення, активної життєвої позиції
й соціальної участі.
Віртуальна школа прав людини — безкоштовна, а її робоча мова — англійська. Курс організовано так, що слухачі отримують завдання й лекції електронною поштою. Всього протягом
восьми тижнів висилаються вісім лекцій, по одній щотижня. Кожна лекція займає від чотирьох
до восьми сторінок тексту, а також інформацію про додаткові матеріали з теми чи/або Інтернетпосилання. Протягом двох днів після отримання уроку слухачі мають підтвердити отримання
електронною поштою. Протягом чотирьох днів днів після отримання текстів уроків можна висловити коментарі й думки на загальному форумі чи вислати їх викладачу електронним листом
(через керівника проекту, який збирає всі коментарі, відгуки й питання та направляє їх викладачам, а відповіді викладачів — назад слухачам). Необхідною вимогою є коментарі, питання
й відгуки не менш, ніж із приводу половини лекцій. Також школа передбачає використання
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веб-форуму для спілкування між слухачами, викладачами, для обміну думками, коментарями
й обговорення тем.
Через вісім тижнів іще два тижні даються на оцінку школи прав людини й написання завершального твору. Всі повинні написати твір на тему проблематики школи. При написанні
можна радитися з викладачами. Найкращий твір публікується на Інтернет-сайті школи. Після
завершення школи учасникам видаються свідоцтва.
Керівник проекту може закрити доступ до матеріалів учасникам, які порушують правила
поведінки на веб-форумі, тобто, використовують неприйнятні вислови чи проявляють неповагу
до правил громади й роботи віртуальної школи.

Доповідачі

Доповідачів може бути вісім чи менше, якщо один доповідач виступає в кількох темах. Всі
доповідачі мають бути компетентними й уважними спеціалістами.

Оцінка школи

Після завершення курсу слухачі й доповідачі заповнюють форму оцінки. Їхні оцінки та корисні поради будуть враховані при проведенні школи наступного разу.

Запис і публікація матеріалів

Для запису до віртуальної школи кандидати мають докласти свою фотографію для публікації в мережі Інтернет (саме з цією метою фото й збираються), надати загальні відомості про
себе, резюме, лист із обґрунтуванням і заповнити форму. Термін запису до школи закінчується
через місяць після оголошення про початок школи. Далі необхідно створити групу з 40 людей.
Відбір проводиться переважно на базі листа з обґрунтуванням, але вирішальним фактором
може стати також те, чи брали вони участь в освітніх програмах із прав людини. Група має бути
збалансованою в етнічному й географічному планах, а також із гендерної точки зору.

Співробітники проекту

У проекті беруть участь і несуть відповідальність за його реалізацію наступні люди.
Керівник проекту:


Публікує інформацію про проведення школи



Збирає інформацію про охочих пройти навчання в школі й надає її групі координаторів
для вибору учасників



Здійснює контакт зі слухачами



Направляє слухачам лекції



Відслідковує діяльність слухачів



Пересилає питання, коментарі й відгуки доповідачам



Пересилає відповіді доповідачів слухачам



Керує роботою Інтернет-форуму



Оновлює Інтернет-форум
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Група координаторів:


Визначає теми, які будуть викладатися в школі



Пропонує кандидатури доповідачів із числа компетентних спеціалістів у відповідній
галузі



Налаштовує контакт із доповідачами, щоб проінформувати їх про проект і про відповідальність, яку пропонує дана робота

Група доповідачів:


Розробляє лекції й списки додаткової літератури



Відповідає на питання, коментарі й оцінки слухачів



Перевіряє й оцінює заключні твори



Обирає найкращий твір, домовляється про подальше видання лекцій у вигляді публікацій у межах проекту

Бюджет


Заробітна плата керівника проекту



Гонорари доповідачам



Переклад текстів — якщо необхідно



Розробка Інтернет-сайту в межах основного проекту

12.4. Пересувна школа прав людини

Замість того, щоб «прив’язувати» школу прав людини до одного конкретного місця, її можна організувати таким чином, щоб слухачі кожен день роботи школи переїжджали з місця на
місце. Така пересувна школа вже існує на Балканах, де її слухачі відвідують місця, де були
здійснені напади, масові вбивства й геноцид під час війни на Балканах у 1990-ті роки. Пересувна школа може бути спрямованою на молодих людей, які раніше вже брали участь у школі
прав людини. Пересувна школа на Балканах була організована саме для тих, хто вже пройшов
«звичайні» школи.
Пересувна школа дає молоді можливості «зустрічі» з реальністю, в тому числі через спілкування зі свідками злочинів. Тим не менше важливо не концентруватися лише на негативних
подіях, але й дати молоді можливість почути про позитивне (позитивні історії є завжди, варто
лише пошукати). Для пересувної школи прав людини навчальним класом стане вся Європа, ті
її віддалені куточки, до яких лише є можливість добратися.
Така поїздка буде сприяти дорослішанню молодих людей. Вони не лише отримають знання про оточуючий світ, але також почнуть краще розуміти самих себе, оскільки їхні роздуми
будуть дуже глибокі від зустрічі з драматичною реальністю. Мета такої роботи полягатиме в
передачі знань і розуміння, а також усвідомлення того, що всі ми несемо відповідальність за
те, що відбувається — як у нашому оточенні, так і в більш широкому плані.
Пересувна школа — це масштабний захід, тому краще, якщо група буде відносно великою, людей 30-40. Рекомендується, щоб викладачі й батьки також брали участь у поїздці. Чим
більше дорослих, тим краще минеться поїздка. Молодь потребує контакту з дорослими (хоча
молоді люди цього не визнають), що особливо важливо, коли поїздка сповнена глибоких і важких вражень. Керівник поїздки несе відповідальність за її зміст, за те, щоб вона протікала відповідно до плану, за вибір фільмів для показу в автобусі та ін. Було би добре запланувати пару
тематичних вечорів під час поїздки, на яких можна буде разом обговорити враження й усві-
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домити побачене. Після завершення школи учасникам треба запропонувати провести вечір
спогадів із переглядом фотографій, обговоренням вражень, підбиттям підсумків і, можливо, з
представленням проектних завдань.
Важливо пам’ятати, що у всіх слухачів школи має бути страховка мандрівника та
Європейська карта медичного страхування (форма E-111-KORT). Вона підтверджує, що
її власнику будуть оплачені всі витрати на необхідне медичне страхування.

12.5. Передача учасниками власного досвіду

Молодь, яка пройшла навчання з прав людини, може розповсюдити свої знання далі —
у своїй школі або іншими способами. По-перше, молоді люди можуть попросити своїх учителів
і класних керівників надати їм можливість розповісти про свої враження й отриманні знання
однокласникам. Ми знаємо, що випускники шкіл прав людини робили це вже не один раз.
Також випускники школи можуть організувати «мінішколу прав людини» в своєму класі.
Така школа може займати від одного-двох уроків до одного й більше днів. Іще один варіант —
це коли слухачі спільно з класним керівником та/або громадською організацією проведуть
«відкритий тиждень» у школі, де весь тиждень щодня два чи більше уроків будуть присвячені
вивченню тем, присвячених правам людини.

12.6. Молодіжні групи

Часто випускники шкіл прав людини хочуть продовжувати займатися захистом прав людини. При цьому вони часто зустрічають однодумців серед підлітків і молоді, з якими вони вимушені розлучитися. Можна допомогти цим молодим людям створити свою молодіжну групу.
Така робота проводиться на Балканах, де під егідою місцевих Гельсінських комітетів формуються дев’ять молодіжних груп. Таким чином молодь може організувати власне місце зустрічей
та спілкування, яке стане основною їхньою діяльністю в подальшому. Переваги створення
молодіжного відділення очевидні: молодь може скористатися порадами експертів, а також отримує можливість використовувати комп’ютери, копіювальну техніку й інші технічні засоби. Зі
свого боку організації отримують «свіжу кров» — молодь, яка в перспективі може стати неоціненним ресурсом у роботі з захисту прав людини. Важливо, щоб організації створили внутрішні документи, які регулюють відносини між ними й молодіжними групами. Молодіжні групи
організують власні малі проекти, які можуть тривати від одного до кількох місяців.

12.7. Робота з державною освітньою системою

Організаціями чи іншими ініціативними особами, які займаються навчанням прав людини,
міжкультурному порозумінню й вирішенню конфліктів, важливо, крім здійснення своєї основної
дільності, намагатися впливати на національні органи керування освітою з метою покращення
викладання з даних проблем в освітній системі. У зв’язку з цим важливо пам’ятати, що ООН
розробила Всесвітню програму навчання правам людини. Всесвітня програма підкреслює
важливість навчання правам людини в усіх країнах і покладає відповідальність за цю роботу
на національні міністерства освіти. Повний текст Програми розміщений на сайті Управління
Верховного комісара ООН з прав людини: www.ohchr.org
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Додаток № 1

Приклад форми заявки на участь у навчальному курсі
«Школа з прав людини для молоді»

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ (приклад)
Школа з прав людини для молоді

Фото
(ваше фото може бути
розміщеним на вебсторінці проекту)

1. Прізвище:
2. Ім’я:
3. По-батькові:

4. Дата народження:
5. Стать:
6. Контактний телефон:
7. Електронна адреса:
8. Поштова адреса:
9. Освіта (заклад, спеціальність, рік закінчення):
10. Організація/установа, яку Ви представляєте:
11. Які теми Вас особливо цікавлять? Що у сфері прав людини є для Вас найбільш важливим?
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12. Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку в сфері навчання правам людини
(курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то зазначте, будь ласка, до 3-х найважливіших для Вас програм підготовки

13. Ваша професія, що є актуальною зараз

14. Опішить, будь ласка, вашу діяльність у сфері захисту прав людини

15. Мотивація щодо участі: чому Ви хочете взяти участь в освітніх заходах програми? Як
Ви плануєте використати знання та досвід отримані під час участі у навчальних заходах програми?

16. Резюме (автобіографія)
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17. Якщо Ви маєте бажання зазначити додаткову інформацію, яка на Вашу думку є важливою, додайте її в це поле:

Дайте, будь ласка відповіді на запитання, що наведені нижче. Ця інформація
необхідна організаторам у разі Вашої участі в семінарі та з метою ефективної
організації процесу навчання.
18. Мова, якою Ви спілкуєтеся зазвичай

19. Мови, якими Ви володієте:

20. У разі Вашої участі в семінарі, чи потребуєте Ви особливого харчування (вегетаріанст
во, дієта і т. п.) або які Ви маєте інші особливі потреби (напр., пов’язані зі станом здоров’я або
з іншими причинами)?

Дата:

Підпис:

Просимо надіслати заповнений формуляр заявки в один із способів, що є зручнішим для вас:
E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com
або
Факс: (044) 417-41-18
або
Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, кім. 309
Просимо звернути увагу, що документи повинні надійти не пізніше 17.00, 1 травня
2009 року.
Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть
повідомлені про його результати до 10 травня 2009 року.
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Додаток № 2

Приклад програми навчального курсу
«Школа з прав людини для молоді»

Проект: Establishment of a Human Rights Education Program in Ukraine
програма
ШКОЛА З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ МОЛОДІ
Україна — Київська обл. Броварський р-н, с. Пухівка, 20-28 серпня 2008 р.
Доповідачі, тренери, експерти, спостерігачі, організатори:
•
Алла Тютюнник
Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я (Херсон, Україна), Президент Фонду;
Українська Гельсінська спілка з прав людини, Член правління.
•
Володимир Каплун
Харківська Правозахисна Група (Харків, Україна), Редактор бюлетеню «Права людини. Громадянська освіта».
•
Володимир Яворський
Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини (Київ, Україна), Виконавчий директор.
•
Володимир Бочаров-Туз
Всеукраїнська мережа ЛЖВ (Кіровоград, Україна), Менеджер напрямку — догляд та підтримка ЛЖВ УКВК № 6.
•
Енвер Джуліман
Норвезький Гельсінський Комітет (Осло, Норвегія), голова департаменту освітніх програм
•
Євген Захаров
Харківська Правозахисна Група (Харків, Україна), Співголова; Міжнародне товариство «Меморіал», Член правління; Українська Гельсінська спілка з прав людини.
•
Костянтин Рєуцький
Правозахисний центр «Поступ» (Луганськ, Україна), Голова правління.
•
Марія Ясеновська
Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива» (Харків, Україна), Президент
Фундації.
•
Надія Самардак
Громадська організація М’АРТ (Чернігів, Україна), Координатор проектів.
•
Олександр Войтенко
Всеукраїнська асоціація «Нова Доба» (Львів, Україна), Координатор проектів.
•
Олександр Павліченко
Бюро інформації Ради Європи в Україні, директор
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•
Ольга Веснянка (Леміш)
Медіа-кіноклуб «На Сіновалі», координатора проекту
•
Роман Романов
Міжнародний Фонд «Відродження» (Київ, Україна), Директор програми «Верховенство
права».
•
Андрій Полуда
Біларуський Гельсінський Комітет (Мінськ, Білорусія).
•
Ігор Скоробреха
Комітет виборців України (Ізмаїл, Україна).
•
Сергій Буров
Громадська організація М’АРТ (Чернігів, Україна), Голова Координаційної ради.
День 1: 20 серпня 2008 р., середа
До 13.00

Прибуття

13.00 — 14.30

Обід

14.30 — 15.00

Відкриття семінару. Презентація проекту. Цілі та завдання Школи.

15.00 — 16.00

Знайомство. Очікування учасників. Загальний огляд програми Школи та
практична інформація. Правила роботи.

16.00 — 16.30

Перерва
ВСТУП

16.30 — 19.00

Вступ до розуміння прав людини.

19.00

Вечеря
День 2: 21 серпня 2008 р., четвер

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…

9.10 — 9.40

Як ми розуміємо права людини?
І. Розуміємо права людини.

9.40 — 10.10

Розуміємо права людини.

10.10 — 11.30

Філософія та еволюція прав людини. Основи концепції прав людини.

11.30 — 12.00

Перерва

12.00 — 13.00

Мовою прав людини…

13.00 — 14.30

Обід

14.30 — 15.30

Мовою прав людини… Продовження.
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15.30 — 16.30

Каталог прав людини. Документи.

16.30 — 16.45

Перерва

16.45 — 18.45

Форум-театр.

18.45— 19.00

Підсумки дня.

19.00

Вечеря

20.00

Дискусійний клуб.
День 3: 22 серпня 2008 р., п’ятниця

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…
ІІ. Механізми захисту прав людини.

9.10 — 10.10

Національна система захисту прав людини в Україні.

10.10 — 11.00

Міжнародні механізми захисту прав людини: система захисту прав людини ООН.

11.00 — 11.30

Перерва

11.30 — 12.15

Міжнародні механізми захисту прав людини: система захисту прав людини Ради Європи.
ІІІ. Окремі стандарти прав людини. Обмеження прав людини.

12.15 — 13.00

Зміст окремих стандартів прав людини.

13.00 — 14.00

Обід

14.00— 16.30

Зміст окремих стандартів прав людини.

16.30 — 17.00

Перерва

17.00 — 17.45

Особливості діяльності інституцій Ради Європи в контексті захисту прав
людини.

17.45 — 18.45

Форум театр.

18.45 — 19.00

Підсумки дня.

19.00

Вечеря

20.00

Дискусійний клуб.
День 4: 23 серпня 2008 р. субота

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…
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9.10 — 11.00

Зміст окремих стандартів прав людини.

11.00 — 11.30

Перерва

11.30 — 13.00

Обмеження прав людини.

13.00 — 14.00

Обід
ІV. Права людини і багатоманітний світ.

14.00 — 15.30

Міжкультурне взаєморозуміння — необхідна умова поваги до прав людини та мирного співіснування.

15.30 — 16.00

Перерва

16.00 —17.30

Міжкультурне взаєморозуміння — необхідна умова поваги до прав людини та мирного співіснування.

17.30 — 19.00

Форум театр.

19.00

Вечеря

20.00

Дискусійний клуб.
День 5: 24 серпня 2008 р., неділя

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…

9.10 — 11.30

Права людини і толерантність.

11.00 — 19.00

Вільний день (заходи за вибором).

19.00

Вечеря

20.00

Дискусійний клуб.
День 6: 25 серпня 2008 р., понеділок
V. Конфлікт та його вирішення як складова життя
в демократичному суспільстві.

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…

9.10 — 10.00

Конфлікти як частина реальності світу та демократичного суспільства.

10.00 — 11.30

Природа конфлікту. Розв’язання конфлікту.

11.30 — 12.00

Перерва
VІ. Активні дії на захист прав людини.
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12.00 — 13.00

Види активних дій, спрямованих на захист прав людини.

13.00 — 14.30

Обід

14.30 — 16.00

Види активних дій, спрямованих на захист прав людини.

16.00 — 16.30

Перерва

16.30 — 18.45

Форум театр.

18.45 — 19.00

Підсумки дня.

19.00

Вечеря

20.00

Дискусійний клуб.
День 7: 26 серпня 2008 р. вівторок

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…

9.10 — 11.00

Планування дій у сфері захисту прав людини.

11.00 — 11.30

Перерва

11.30 — 13.00

Планування дій у сфері захисту прав людини.

13.00 — 14.00

Обід

14.00 — 15.00

Планування дій у сфері захисту прав людини.

15.00 — 16.00

Медіа супровід дій у сфері захисту прав людини

16.00 — 16.30

Перерва

16.30 — 19.00

Форум театр.

19.00

Вечеря

20.00

Підготовка до презентації проектів молодіжних ініціатив у сфері захисту
прав людини.
День 8: 27 серпня 2008 р., середа

8.00 — 9.00

Сніданок

9.00 — 9.10

Про день минулий…

9.10 — 11.00

Презентація молодіжних проектів у сфері захисту прав людини.

11.00 — 11.30

Перерва

11.30 — 13.00

Презентація молодіжних проектів у сфері захисту прав людини.

13.00 — 14.30

Обід

14.30 — 16.30

Презентація молодіжних проектів у сфері захисту прав людини.

16.30 — 17.00

Перерва

139

НАВЧАННЯ МОЛОДІ ПРАВАМ ЛЮДИНИ
17.00 — 18.00

Підсумки Школи. Планування подальших дій.

18.00 — 19.00

Оцінка Школи.

20.00

Вечеря
День 9: 28 серпня 2008 р., четвер

8.00 — 9.00

Сніданок

6.00 — 10.00

Від’їзд

* У програму Школи можуть бути внесені зміни.

Школа організована в рамках проекту:
«Establishment of a Human Rights Education Program in Ukraine».
Організатори Школи:
Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини; Норвезький Гельсінський Комітет;
громадська організація М’АРТ.
Фінансова підтримка Школи:
Норвезький Гельсінський Комітет; Міжнародний Фонд «Відродження» (Київ, Україна).
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Зарплата координатора — 1 місяць роботи
Соціальні внески та утримання на податки
Витрати, пов’язані з відрядженнями
Всього
Перекладач
Інструктор з акторської майстерності
Доповідачі
Нічний сторож (якщо необхідно)
Гонорари
Витрати, пов’язані з відрядженнями
Всього
Проиживання та харчування, 8 днів х на (кількість) учасників.
Транспортні витрати
Оренда приміщення
Заходи (екскурсії і т. п.)
Навчальні матеріали
Література
Робота з оцінки
Всього
Загалом:
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Лист оцінювання
Матеріали даного оцінювання призначені для внутрішнього використання і покликані зібрати інформацію про ефективність подібних навчальних проектів. Організаторів
цікавлять питання доцільності пропонованих методів та технологій. Своє прізвище
вказувати не обов’язково. Відповіді будуть узагальнені керівниками проекту та використані для подальшого удосконалення роботи, підвищення її результативності.
Наскільки реалізувалися Ваші очікування від навчання в школі?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вкажіть, будь ласка, ступінь особистого зростання, зазначивши початковий рівень
та результат (зробіть дві відмітки на кожній шкалі):
Розуміння прав людини
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________
Філософія та еволюція прав людини
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________
Стандарти прав людини. Межі прав
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень______________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення____________________________________________________________

142

Додаток № 4. 	Приклад форми для оцінки учасниками роботи навчального курсу
Міжнародні та національні механізми
захисту прав людини
здатність пояснити ін.________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________

Міжкультурне порозуміння
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________

Соціальні стереотипи та упередження
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________

Толерантність і права людини
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________

Вирішення конфліктів
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________
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Планування дій в сфері захисту прав людини
здатність пояснити ін. ________________________________________________________
почуття впевненості _________________________________________________________
середній рівень _____________________________________________________________
елементарні знання __________________________________________________________
загальні уявлення ___________________________________________________________
Що з пропонованого під час Курсу Ви вважаєте найбільш корисним для себе? Чому?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Що для Вас особисто було малокорисним? Чому?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заповніть відповідну форму та дайте оцінку заходам за 5-бальною шкалою, де 1 — дуже
погано, 3 — посередньо, 5 — дуже добре. Будь ласка, прокоментуйте Вашу оцінку
Оцініть методичну складову Школи
Як ви оцінюєте роботу групи в цілому?
Відповідність вправ, що проводилися,
контексту заняття

12345

Володіння тренерами методиками

12345

Зворотній зв’язок «тренер — учасники»

12345

Що Ви думаєте про рівень та корисність
дискусій?

12345

Прокоментуйте.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Як, на Вашу думку, працювали Ви особисто впродовж курсу?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Які ідеї щодо подальшої діяльності та можливої співпраці у Вас виникли?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дайте рекомендації організаторам, що стосуються подальшого удосконалення їх особистого внеску в подальшу реалізацію проекту
Сергій Буров

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Оксана Агаркова

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Олександр Войтенко

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Костянтин Реуцький

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Андрій Гнида

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дайте конкретні поради щодо організації Школи

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Щиро дякуємо за співпрацю.
Ваша оцінка та коментарі допоможуть нам у плануванні подальшої роботи.
Керівництво проекту
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Додаток № 5

Окремі важливі документи про права людини

Міжнародні документи ООН
1948, Загальна декларація прав людини
1948, Конвенція з попередження та покарання злочину геноциду
1951, Конвенція про статус біженців, з доповненнями
1952, Конвенція про політичні права жінок
1957, Конвенція про скасування примусової праці (105-та Конвенція МОТ)
1965, Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації
1966, Міжнародний пакти про громадянські і політичні права
1966, Міжнародний пакти про соціальні, економічні та культурні права
1979, про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок
1984, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність
видів поводження чи покарання
1984, Конвенція про конкретні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних державах (169-та Конвенція МОТ)
1989, Конвенція про права дитини
1999, Конвенція МОТ про забророну та невідкладних мірах щодо викорінення найгірших
форм дитячої праці (182-га Конвенція МОТ)
2007, Конвенція про права інвалідів
Документи Ради Європи
1950, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та протоколи до неї
1951, Європейська Соціальна Хартія
1987, Європейська Конвенція щодо попередження катувань та нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання
1975, Заключний акт — Гельсінська декларація (Конференція з безпеки та співпраці в Європі)
Міжнародне гуманітарне право
1907, IV Гаагзька конвенція про закони та звичаї сухопутної війни
1949, Женевські конвенції:
Про покращення участі поранених та хворих у діючих арміях
Про покращення участі поранених, хворих та осіб, потерпілих у корабельних катасрофах,
із складу озброєних сил на морі
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Про поводження з військовополоненими
Про захист громадянського населення під час війни
1954, Гаагзька конвенція про захист культурних цінностей у випадку військового конфлікту
1977, Додаткові протоколи до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року
Про захист жертв міжнародних збройних конфліктів
Про захист жертв збройних конфліктів
1998, Римський статут Міжнародного кримінального суду

Додаток № 6
Міждержавні правозахисні організації

ООН має два сайти: www.un.org (основной сайт) и сайт Верховного комісара ООН з прав
людини: www.unhchr.ch
Рада Європи: www.coe.fr
Європейський союз: www.europa.eu.int
Організація з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ): www.osce.org
Організація американських держав (ОАД): www.oas.org
Організація африканської єдності (ОАЄ): www.oau-oau.org

Додаток № 7
Деякі інформаційні ресурси недержавних організацій

Українські ресурси
Національна освітня программа в галузі прав людини «Розуміємо права людини»: www.
edu.helsinki.org.ua
Українська Гельсінська спілка з прав людини: www.helsinki.org.ua
XenoDocuments: www.xenodocuments.org.ua
Уніан — Права людини: www.human-rights.unian.net
Харківська Правозахисна Група: www.khpg.org
Стратегічний судовий захист: www.hrlawyers.khpg.org
Тюремний портал: www.ukrprison.org.ua
Альянс «Майдан»: www.maidan.org.ua
Громадський простір: www.civicua.org
Журнал для правозахисних НДО: www.uapravo.org
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Международні организації
Amnesty International (AI): amnesty.org — «Международная амнистия»
Coalition for the International Criminal Court (CICC): iccnow.org — Коалиция международного
уголовного суда
Human Rights Education Associates (HREA): hrea.org — Ассоциация по обучению правам
человека
Human Rights Watch: hrw.org — «Хьюман райтс уотч»
International Committee of the Red Cross: icrc.org — Международный комитет Красного
креста
International Commission of Jurists: icj.org — Международная комиссия юристов
International Helsinki Federation for Human Rights (IHF): ihf-hr.org — Международная хельсинкская федерация прав человека
Minority Rights Group International: minorityrights.org — Международная группа по правам
меньшинств
Норвезькі організації
Aktive Fredsreiser: http//:www.aktive-fredsreiser.no — «Путешествия за мир»
Amnesty International Norge: http//:www.amnesty.no — «Международная амнистия — Норвегия»
Antirasistisk Senter: http//:www.antirasistisk-senter.no — Антирасистский центр
Den norske Burmakomité: http//:www.burma.no — Норвежский комитет по Бирме
Den norske Helsingforskomité: http//:www.nhc.no — Норвежский Хельсинкский комитет
Den norske Tibetkomité: http//:www.tibet.no — Норвежский комитет по Тибету
Flyktninghjelpen: http//:www.flyktninghjelpen.no — «Помощь беженцам»
FN-sambandet: http//:www.fn.no — Ассоциация содействия ООН
Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål): http//:www.fokuskvinner.no — «Фокус: форум
по проблемам женщин и развития»
Hvite busser til Auschwich: www.hvitebusser.no — «Белые автобусы в Аушвиц»
Menneskerettighetsakademiet: http//:www.menneskerettighetsakademiet.no — «Академия прав
человека»
Norsk Folkehjelp: http//:www.folkehjelp.no — «Норвежская народная помощь»
NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere): http//:www.noas.org — Норвежская организация
в защиту беженцев
Norsk P.E.N: http//:www.norskpen.no
Norsk Senter for Menneskerettigheter: http//:www.humanrights.uio.no — Норвежский центр по
правам человека
Raftostiftelsen: http//:www.rafto.no — Фонд Рафто
Redd Barna: http//:www.reddbarna.no — «Спасите детей»
Røde Kors: http//:www.redcross.no — «Красный крест»
Rådet for kurdernes rettigheter: http//:www.kurdisland.no — «Совет по правам курдов»
Stiftelsen Menneskerettighetshuset: http//:www.humanrightshouse.org — Фонд «Дом прав человека»
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Додаток № 8

Загальна декларація прав людини

Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності,
яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи,
справедливості та загального миру: і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства,
і що створення такого світу, в якому люди
будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як
високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була
змушена вдаватися як до останнього засобу
до повстання проти тиранії і гноблення; і
беручи до уваги, що необхідно сприяти
розвиткові дружніх відносин між народами; і
беручи до уваги, що народи Об’єднаних
Націй підтвердили в Статуті ( 995_010 ) свою
віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при
більшій свободі; і
беручи до уваги, що держави-члени
зобов’язались сприяти у співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй загальній повазі
і додержанню прав людини і основних свобод; і
беручи до уваги, що загальне розуміння
характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього
зобов’язання;
Генеральна Асамблея проголошує цю
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Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути
всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом
освіти сприяти поважанню цих прав і свобод
і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і
ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і
серед народів територій, що перебувають під
їх юрисдикцією.
Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені
розумом і совістю і повинні діяти у відношенні
один до одного в дусі братерства.
Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі
свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.
Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або
території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь
інакше обмеженою у своєму суверенітеті.
Стаття 3
Кожна людина має право на життя, на
свободу і на особисту недоторканність.
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Стаття 4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.
Стаття 5
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або
жорстокого, нелюдського, або такого, що
принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 6
Кожна людина, де б вона не перебувала,
має право на визнання її правосуб’єктності.
Стаття 7
Всі люди рівні перед законом і мають
право, без будь-якої різниці, на рівний їх
захист законом. Усі люди мають право на
рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від
якого б то не було підбурювання до такої
дискримінації.

Стаття 11
1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною
доти, поки її винність не буде встановлена в
законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі
можливості для захисту.
2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння
або за бездіяльність, які під час їх вчинення
не становили злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не може
також накладатись покарання тяжче від того,
яке могло бути застосоване на час вчинення
злочину.
Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного
втручання у його особисте і сімейне життя,
безпідставного посягання на недоторканність
його житла, тайну його кореспонденції або
на його честь і репутацію. Кожна людина має
право на захист закону від такого втручання
або таких посягань.
Стаття 13

Стаття 8
Кожна людина має право на ефективне
поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.
Стаття 9
Ніхто не може зазнавати безпідставного
арешту, затримання або вигнання.
Стаття 10
Кожна людина, для визначення її прав
і обов’язків і для встановлення обгрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної
рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог
справедливості незалежним і безстороннім
судом.

1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у
межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути
будь-яку країну, включаючи й свою власну, і
повертатися у свою країну.
Стаття 14
Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
Це право не може бути використане в
разі переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину,
або діяння, що суперечить цілям і принципам
Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 15
1. Кожна людина має право на громадянство.
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2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити
своє громадянство.
Стаття 16
1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за
ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.
2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються.
3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку
суспільства та держави.
Стаття 17
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу
змінювати свою релігію або переконання і
свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в
ученні, богослужінні і виконанні релігійних та
ритуальних обрядів.
Стаття 19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право
включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Стаття 20
1. Кожна людина має право на свободу
мирних зборів і асоціацій.
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2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21
1. Кожна людина має право брати участь
в управлінні своєю країною безпосередньо
або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.
3. Воля народу повинна бути основою
влади уряду; ця воля повинна виявлятися у
періодичних і нефальсифікованих виборах,
які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми,
що забезпечують свободу голосування.
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має
право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності
і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного
співробітництва та відповідно до структури і
ресурсів кожної держави.
Стаття 23
1. Кожна людина має право на працю, на
вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну
працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім’ї,
і яка в разі необхідності доповнюється іншими
засобами соціального забезпечення.
4. Кожна людина має право створювати
професійні спілки і входити до професійних
спілок для захисту своїх інтересів.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і
дозвілля, включаючи право на розумне обме-

Додаток № 8. 	Загальна декларація прав людини
ження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.
Стаття 25
1. Кожна людина має право на такий
життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло,
медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і
право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через
незалежні від неї обставини.
2. Материнство і дитинство дають право
на особливе піклування і допомогу. Всі діти,
народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом.
Стаття 26
1. Кожна людина має право на освіту.
Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна
бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища
освіта повинна бути однаково доступною для
всіх на основі здібностей кожного.
2. Освіта повинна бути спрямована на
повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод.
Освіта повинна сприяти взаєморозумінню,
терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй
по підтриманню миру.
3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.
Стаття 27
1. Кожна людина має право вільно брати
участь у культурному житті суспільства, вті-

шатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.
2. Кожна людина має право на захист її
моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.
Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і
міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути
повністю здійснені.
Стаття 29
1. Кожна людина має обов’язки перед
суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.
2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких
обмежень, які встановлені законом виключно
з метою забезпечення належного визнання і
поваги прав і свобод інших та забезпечення
справедливих вимог моралі, громадського
порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому
разі не повинно суперечити цілям і принципам
Організації Об’єднаних Націй.
Стаття 30
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі
осіб або окремим особам права займатися
будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації.
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948
року прийняла і проголосила Загальну декларацію прав людини. (Док.ООН/PES/217 А)
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