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складних кризових ситуацій, що загрожують міжнародному миру і 
безпеці. Жінки беруть участь в усіх сферах діяльності – 
правоохоронній і цивільно-військовому співробітництві – та мають 
позитивний вплив на підтримку ролі жінок у побудові миру і захисті їх 
прав. У всіх сферах миротворчої діяльності жінки-миротворці довели, 
що вони можуть виконувати однакові обов’язки, за однаковими 
стандартами і при таких же самих важких умовах, як і їх колеги-
чоловіки. У 1993 році жінки складали 1 % всього особового складу, а в 
2014 році миротворці жінки-поліцейські складали 20 % в миротворчій 
місії Організації Об’єднаних Націй. Підрозділи поліції ООН розпочали 
також програму «Глобальний ефект», метою якої є залучати до 
національної поліції і до операцій ООН в світі більше жінок. Прагнення 
до гендерної рівності серед співробітників ООН є пріоритетним 
завданням Генерального секретаря ООН. Жінки-миротворці виступають в 
якості зразків для наслідування в місцевому середовищі, де у 
суспільстві часто домінують чоловіки, надихають жінок та дівчаток 
домагатися своїх прав і приймають участь у мирних процесах. 
Присутність жінок-миротворців також може допомогти зменшити 
конфлікти і конфронтації, поліпшити доступ та підтримку місцевих 
жінок, надати зразки наслідування для жінок в суспільстві, забезпечити 
почуття безпеки для місцевого населення, в тому числі жінок і дітей. 

Науковий консультант В. Ю. Євко 
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МІЖРЕЛІГІЙНА СПІВПРАЦЯ У ГЛОБАЛЬНИЙ ВІК 

Ерік С. Шейфер сказав: «Так багато мостів слід побудувати. Так 
багато стін зламати».  

Розпад Радянського Союзу понад 20 років тому приніс надію на 
свободу віросповідання в нашій частині світу. Проте, протягом 
останніх кількох років спостерігається різке збільшення порушень 
свободи релігії. В той же час, християни в Євразії стикаються зі 
зростаючими загрозами їхній свободі. Зокрема, в Центральній Азії 
відбуваються рейди, пастори затримуються, християнська література 
конфіскується, суворі закони обмежують свободу церков, особливо 
християнських. У зв’язку з існуючим конфліктом між Росією і 
Україною необхідні релігійні зусилля для сприяння взаєморозумінню 
між російськими і українськими християнами.  
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Чи можна дати відповідь на запитання: «Якщо ми можемо мати 
Організацію Об’єднаних Націй, чи ми не можемо мати Об’єднану 
релігійну організацію?» Чи є світ релігій, духовних рухів і корінних 
традицій відкритим для створення постійної, локально укоріненої й 
глобально пов’язаної міжрелігійної світової структури з дійсно 
всесвітнім визнанням і статусом? Чи є в усьому світі можливою 
співпраця між різними релігіями? 

Ситуація сьогодні така, що велика кількість прихильників різних 
релігій ставлять під сумнів абсолютність і винятковість своїх власних 
традицій і вчень. Сьогодні значна кількість релігійних і духовних лідерів 
бачить діалог як прийнятну частину релігійного життя. Але, в той же 
час, зараз зростає напруженість серед багатьох релігійних традицій між 
консервативними і ліберальними елементами. Ми сподіваємося в тому, 
що діалог можливий та необхідний. Так, кожні 3–4 роки у різних 
частинах світу члени Міжнародної Асоціації за релігійну свободу 
зустрічаються для проведення міжконфесійних діалогів та дискусій 
відносно питань релігійних громад та культурних обмінів.  

Таким чином, міжрелігійна співпраця в добу глобалізації можлива. 
Вона повинна бути заснована на: 

1. Свободі від гнітючого втручання чи дискримінації з боку держави, 
уряду або інститутів суспільства на основі релігії або переконань. 

2. Взаєморозумінні, повазі і заохоченні гармонії, або принаймні 
«терпимості» між громадами або окремими особами різних релігій або 
переконань. 

3. Істотній відповідальності релігійних громад, щоб гарантувати, 
що їх власні практики відстоюють основні права людини. 

У сучасному глобальному світі культур, релігій і цивілізацій, в 
світовій спільноті, що формується, інноваційні зусилля і рішення дуже 
потрібні. Кожен має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право 
включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу, 
як окремо, так і спільно з іншими, публічно або у приватному порядку, 
сповідувати свою релігію або переконання. 

Науковий консультант І. В. Кріцак 
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УЧАСТЬ АВСТРАЛІЇ В МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ 

Австралія бере активну участь у миротворчій діяльності протягом 
майже 70 років. Військові та поліцейські цієї країни приймали участь у 


