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Всебічне врахування гендерних аспектів на всіх етапах операцій з 
підтримання миру повинно бути керівним принципом політики 
гендерної рівності в миротворчих операціях. 

Науковий консультант О. В. Чорноус 
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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ПОЛІЦІЇ  
У МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ 

Умови залучення співробітників поліції Німеччини для виконання 
інтернаціональних завдань відрізняються від використання сил 
бундесверу. Той факт, що деякі частини поліції використовуються за 
межами національних кордонів, вже вартий уваги, оскільки завдання і 
повноваження поліції залежать як з територіальної так і правової точки 
зору від інтересів держави. Згідно Основного закону питання, 
пов’язані з поліцією, є справою земель. Участь у миротворчих місіях, 
будучи частиною програми розвитку міжнародних відносин 
відповідно до ст. 32 Основного закону, належить до компетенції 
федерації. На відміну від військового розгортання за кордоном, яке 
потребує згоди парламенту, рішення щодо участі поліції приймає 
федеральний уряд. Оперативне застосування поліції за кордоном та її 
дії повинні бути узаконені виконавчою владою.  

Федеральна поліція може використовуватися «для виконання 
поліцейських або інших невійськових завдань в рамках міжнародних 
заходів» за кордоном відповідно до § 8 (1) Закону про федеральну 
поліцію. Закон передбачає, що такі операції здійснюються «на 
прохання» міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ЄС, і за які 
вони несуть відповідальність. Участь німецької поліції в операціях за 
кордоном регламентується міжнародним мандатом. Винятком в цьому 
випадку є Німецька поліцейська проектна команда (GPPT), яка була 
створена для формування афганської поліції. Цей проект ґрунтується 
на двосторонній угоді між країнами. 

Участь федеральної поліції в міжнародних місіях з врегулювання 
криз та запобігання конфліктам стала її довгостроковим завданням. На 
початку в зарубіжних місіях були задіяні тільки співробітники 
Федеральної прикордонної служби, а з 1994 року також службовці 
Федерального управління кримінальної поліції і поліції земель. 
Тривалість роботи в місії, як правило, один рік. Набір ґрунтується на 
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принципі добровільності. Існують однак проблеми при відборі 
відповідного персоналу. Зростаючому попиту протистоїть недостатня 
пропозиція. Це особливо актуально для спеціалізованих сил, 
наприклад, в області організованої злочинності або інформаційних 
технологій. В цій ситуації федеральний уряд робить все можливе для 
того, щоб зацікавити таких фахівців. 

Науковий консультант Г. І. Глобенко 
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ЖІНКИ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Головним пріоритетом для поліції ООН є збільшити число жінок-
поліцейських до складу миротворчих операцій і заохочення набору 
жінок у вітчизняні поліцейські служби. Організація Об’єднаних Націй 
забезпечує гендерну специфіку поліцейської служби у всій роботі 
поліції ООН в якості оперативної необхідності для вирішення різних 
потреб безпеки жінок, чоловіків, дівчат і хлопців. Жінки привносять 
додатковий вимір, що є найважливішим завданням встановлення миру, 
стабільності і розвитку людей в країнах, які пережили конфлікт. 

Крім того, жінки-поліцейські виступають прикладом гендерної 
рівності, надихаючи жінок для відстоювання своїх прав, а також для 
кар’єрного росту в правоохоронних органах. Жінки-поліцейські, дають 
почуття безпеки для жінок і дітей, поліпшення підтримки з боку 
правоохоронних органів до місцевих жінок. Вони також допомагають 
ООН в реагуванні на випадки сексуальної експлуатації та наруги. 
Жінки-поліцейські можуть витримати більший стрес, ніж їх колеги-
чоловіки. Збільшення набору жінок має важливе значення для: 

• розширення прав жінок в приймаючій країні; 
• задоволення особливих потреб колишніх учасниць бойових дій 

в процесі демобілізації і реінтеграції в цивільне життя; 
• допомагає зробити миротворчу діяльність для жінок більш 

доступною суспільстві; 
• опитування потерпілих від гендерного насильства; 
• наставництва жінок-курсантів в поліцейські та військові академії; 
• спілкування з жінками в суспільствах, де їм заборонено 

розмовляти з чоловіками. 
Присутність жінок-миротворців може також: 
• допомогти зменшити конфлікти і протистояння; 


