ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ЮРИСТОК
Слова важливі для прав і права
18 червня 2021 року, м. Київ
Модераторка: Ірина Славінська - продюсерка UA: Радіо Культура, журналістка, гендерна
координаторка кампанії проти сексизму в медіа та політиці «Повага».

09:30

Реєстрація та вітальна кава

10:00

Відкриття Форуму
Ольга Стефанишина - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України (участь не підтверджена)
Лариса Рогач – суддя Верховного Суду
Лариса Галадза – посол Канади в Україні (участь не підтверджена)
Сюзан Кутор - заступниця керівника місії USAID в Україні
Карін Рьолке - старша менеджерка проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні
Анна Адамська Галлант - ключова міжнародна експертка Проєкту ЄС “ПравоJustice”, керівниця компоненту «Правосуддя»
Христина Кіт – голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем»

10:30

Панельна дискусія І «Гендерно-чутлива комунікація в юридичній спільноті: чому
слова важливі для прав і права?»
Модераторка: Лариса Денисенко, правозахисниця, письменниця, членкиня
правління та співзасновниця Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”
Спікерки: Катерина Левченко – Урядова уповноважена з питань гендерної політики,
заступниця голови комісії Ради Європи з питань гендерної рівності,
докторка юридичних наук, кандидатка філософських наук, професорка
(онлайн)
Катерина Павліченко – заступниця Міністра внутрішніх справ, засновниця
та керівниця Української асоціації представниць правоохоронних органів
Галина Федькович - адвокатка, юристка ГО «Центр «Жіночі перспективи»,
правозахисниця, експертка з питань запобігання та протидії домашньому
насильству, членкиня правління та співзасновниця ЮрФем
Катерина Бусол - українська юристка, фахівчиня з міжнародного
гуманітарного та кримінального права, перехідного правосуддя, ґендерних
питань і захисту культурних цінностей

У цій панельній дискусії йтиметься про важливість гендерно-чутливої комунікації,
як у середині юридичної спільноти, так і в зовнішніх комунікаціях із суспільством.
Про те, як слова впливають на довіру до юридичної спільноти, державних
інституцій та ставлення до захисту прав людини.

11:15

Тематична сесія: Чинники ефективного інтегрування гендерного підходу у
діяльність органів судової влади.
Модераторка: Людмила Чернявська - координаторка з питань гендерної політики та
судового адміністрування українсько-канадського Проекту підтримки
судової реформи
Спікерки: Надія Стефанів - суддя Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду, Президентка Всеукраїнської асоціації жінок-суддів,
викладачка Національної школи суддів України.
Наталія Мокарєва - головна спеціалістка відділу інформаційноаналітичної роботи та міжнародного співробітництва управління
забезпечення діяльності керівництва Державної судової адміністрації
України.
Cесія присвячена інтегруванню гендерного підходу у судочинство.
Увагу буде зосереджено на значимості оцінки ситуації: ідентифікації наявного
потенціалу та наявних обмежень у забезпеченні ґендерного підходу; можливостей
для подальшого удосконалення політики, практик і процедур- за результатами
опитування жінок-суддів та жінок-працівниць апаратів судів щодо врахування
гендерних питань в організації роботи судів.
На прикладі Стратегії гендерної рівності Державної судової адміністрації
України будуть окреслені основні чинники гендерного інтегрування; представлені
шляхи та механізми посилення гендерної чутливості інституційної політики,
організаційної культури, зміцнення технічного потенціалу щодо впровадження
гендерного підходу.

12:00

Keynote спікерка: Олена Харитонова - кандидатка юридичних наук, доцентка
кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого.

12:20

Панельна дискусія ІІ «Вплив освіти на формування гендерно-чутливого
середовища»
Модераторка: Вікторія Карпа - керівниця центру ЮрФем:освіта, юристка,
членкиня Освітнього центру з прав людини у м. Львові
Спікер(к)и: Тетяна Фулей – начальниця відділу наукових досліджень проблем
судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти
Національної школи суддів України, експертка Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Ольга Поєдинок - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса
Шевченка, Голова правління Студії сучасного права, членкиня правління

Центру сімейно-правових досліджень та членкиня Асоціації жінокюристок України «ЮрФем»
Андрій Ткачов – викладач Державної установи «Академія патрульної
поліції», співавтор навчального посібника до спеціалізованого курсу із
запобігання та протидії домашньому насильству "Діяльність
уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству"
Світлана Шутенко - підполковниця поліції, начальниця методичного
відділення Державної установи "Академія патрульної поліції",
відповідальна за дотримання гендерної рівності, розробниця стратегії
дотримання гендерної рівності в Державній установі «Академія
патрульної поліції»
Панельна дискусія присвячена впливу освіти на формування гендерно-чутливого
юриста/юристки, судді, адвоката/-ки та представниць/-ків правоохоронної
системи. Чи можемо ми за відсутності наскрізної гендерної тематики у
навчальних програмах для юридичної спільноти забезпечити комунікацію, вільну від
упереджень, стигми, дискримінації. Яким чином гендерно-чутлива освіта впливає
на формування довіри суспільства до юридичної спільноти.
13:20

Обід

14:20

Keynote спікерка: Віра Левко – суддя Дніпровського районного суду м. Києва,
суддя-спікер, тренерка Національної школи суддів України

14:40

Панельна дискусія ІІІ “Справи, пов'язані із гендерно-зумовленим насильством:
чому мова має значення?
Модераторка: Христина Кіт - голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”,
адвокатка, кандидатка юридичних наук
Спікерки: Катерина Шуневич – керівниця Аналітичного центру ЮрФем, юристка,
аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка
Тамара Бугаєць - адвокатка, магістерка міжнародного права LL.M,
експертка з питань попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми, гендерної дискримінації та захисту прав дітей, викладачка
кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ
Донецького державного університету внутрішніх справ
Альбіна Кадегроб – суддя Одеського апеляційного суду, співзасновниця
та екс-президентка Всеукраїнської асоціації жінок суддів
Тетяна Чебак - адвокатка, Програмна менеджерка Проєкту “Створення
Центру сімейного правосуддя у Молдові”
Моніка Соколовські – адвокатка, секретар адвокатської колегії Любліна та
голови комісії жінок при Асоціації адвокатів Польщі

У цій панельній дискусії йтиметься про зміну мовленнєвого дискурсу навколо справ,
пов'язаних із домашнім насильством, сексуальним насильством тощо. Чому
справи, пов'язані із гендерно-обумовленим насильством, досі сприймаються чимось
приватним і як це впливає на законодавство, судову практику та захист прав
людини.
15:40

Кава-брейк

16:10

Розгляд справ щодо домашнього насильства судом провінції Альберта під час
пандемії: досвід Канади
Спікерки: Мері Моро – голова Суду королівської лави провінції Альберта, голова
Суддівського консультативного комітету з міжнародної співпраці при
Офісі Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади
Дебра Янгворс – суддя Суду королівської лави провінції Альберта,
співголова Керівного комітету Суду з питань сімейного права

16:40

Мотиваційна панель «Шлях юристок різних професій»
Модераторка: Анна Адамська Галлант - ключова міжнародна експертка Проєкту
ЄС “Право-Justice”, керівниця компоненту «Правосуддя»
Спікерки: Валерія Коломієць - заступниця Міністра юстиції України з питань
європейської інтеграції
Лариса Герасько - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірландії
Зоряна Скалецька - Міністерка охорони здоров'я України (29 серпня
2019 — 4 березня 2020). Юристка у галузі медичного права, докторка
правових наук (Республіка Польща), доцентка кафедри міжнародного та
європейського права Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
Оксана Покальчук – юристка, директорка Amnesty International Україна,
працювала у Європейському суді з
прав людини, громадській організації «Інсайт»
Тетяна Цувіна - юристка, національна експертка Проєкту ЄС «ПравоJustice», доцентка кафедри цивільного процесу Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Моніка Соколовські – адвокатка, секретар адвокатської колегії Любліна та
голови комісії жінок при Асоціації адвокатів Польщі

18:00

Підбиття підсумків

