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Нозіпхо Дженьюері-Барділл з Південної Африки, спеціальний радник 
ООН, виділив три фактори, які надають перевагу жінкам-миротворцям, 
порівняно з чоловіками. По-перше, вони менш агресивні. «Жінки тяжіють 
до менш насильницьких способів розв’язання конфліктів. Якщо є вибір, 
жінки обирають життя», – сказала вона. По-друге, жінки, як правило, 
мають кращий підхід до примирення конфліктуючих сторін. По-третє, 
коли доходить до насильства щодо жінок, жінки-миротворці мають 
перевагу при взаємодії з жертвами, адже ті підсвідомо більше виявляють 
довіру до осіб жіночої статі. 

Для досягнення стійкого миру і безпеки, всі члени суспільства 
повинні бути рівні з точки зору можливостей, прийняття рішень і участь в 
їх забезпеченні. 

Науковий консультант І. М. Охріменко 
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ІНТЕРПОЛ 

Інтерпол – це вторинне ім’я Міжнародної організації кримінальної 
поліції. Інтерпол покликаний сприяти найбільш масштабним 
можливостям взаємної допомоги між силами кримінальної поліції 
країн учасників, створювати і розвивати інститути, які можуть сприяти 
попередженню і припиненню міжнародної злочинності. Центральний 
офіс знаходиться в Ліоні, Франція, це єдина поліцейська організація, 
яка охоплює всю земну кулю. 

Робота Інтерполу визначається загальними положеннями. 
Організації суворо заборонена діяльність політичного, військового, 

релігійного чи расового характеру. 
Діяльність Інтерполу базується на протидії наступним категоріям 

міжнародної злочинної діяльності: тероризму і злочинам проти людей 
і майна, включаючи злочини проти дітей, торгівлі людьми, незаконній 
міграції, крадіжці автомобілів і творів мистецтва; злочинам у сфері 
економіки, фінансів, і комп’ютерним злочинам, а також банківському 
шахрайству, відмиванню грошей, корупції і фальсифікації; незаконному 
обігу наркотиків, злочинним організаціям, у тому числі з організованій 
злочинності. Інтерпол керується Генеральним секретаріатом під 
керівництвом Генерального секретаря, який призначається на посаду 
строком на п’ять років Генеральною Асамблеєю. 
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Генеральна Асамблея, що складається з одного делегата від 
кожної країни-члена, є вищим органом, який приймає рішення. 
Виконавчий комітет складається з 13 членів. 

Агенти Інтерполу не проводять арешти. Замість цього, організація 
посилає «червоні повідомлення», засновані на підставі ордерів, 
виданих країнами-членами, закликаючи до арешту і видачі конкретних 
приватних осіб. Інтерпол також видає ордери інших «кольорів»а саме: 
жовтий, щоб допомогти знайти зниклих безвісті, синій - збирати 
інформацію про незаконну діяльність, або на особистість людини, 
чорний, щоб запросити інформацію, необхідну для ідентифікації тіла, 
зелений, щоб попередити агентства про злочинців з однієї країни, які 
можуть скоїти додаткові злочини в інших країнах, і помаранчевий, 
щоб попередити правоохоронні органи про небезпеку від вибухівки і 
інших видів зброї. 

Науковий консультант Д. В. Полтавська 
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УЧАСТЬ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ 

Історично у більшості людей сформувався стереотип, що жінки 
повинні залишатися вдома, щоб ростити дітей і готувати їжу. Проте 
сучасні жінки намагаються щосили зламати цю думку. Сьогодні жінки 
працюють практично у всіх сферах людської діяльності. Це стало 
прийнятним для всіх. Участь у місіях з підтримання миру не є винятком. 

Упередження є проблемою для жінок, які хочуть взяти участь в 
миротворчих місіях, в першу чергу, тому що забобони і стереотипи 
стосуються поблажливості або ставлять під сумнів їх професійні 
здібності. Переломний момент в історії миротворчої діяльності 
Організації Об’єднаних Націй стався 12 травня 2014 року, коли 
генерал-майор Крістін Лунд з Норвегії – перша жінка – була 
призначена, щоб служити в якості командувача підрозділами в 
операції Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру – 
миротворчих сил ООН на Кіпрі. Це говорить про те, що жінки також 
можуть успішно брати участь в миротворчих місіях. В теперішній час 
жінки складають майже третину від загальної кількості персоналу, 
який працює в миротворчих місіях.  

Важливо, щоб людина знала, як зробити роботу, незалежно від 
того, чи така людина є чоловіком або жінкою. 


