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European Lesbian* Conference, 2019.
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скоп�ювати, розповсюдити або скомпонувати та використати матер�ал, ви
повинн� додати в�дпов�дну згадку про EL*C, надати посилання на л�ценз�ю та
зазначити, як� зм�ни було зроблено.
Ви можете зробити це у будь-який доречний спос�б, але не у такому вигляд�, який
передбачає, що EL*C схвалює це або ваше використання матер�ал�в. Ви не
можете н� за яких обставин використовувати цю роботу для комерц�йних ц�лей.
 
В�дмова в�д в�дпов�дальност�: Ця л�ценз�я застосовується до тексту даного
Описового зв�ту та його додатк�в. Це не стосується фото або зображень, як�
використовуються у цьому зв�т�, л�ценз�ї для них необх�дно запитувати у
власник�в авторського права.
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Ц И Т А Т И  В І Д  Н А Ш И Х  К Л Ю Ч О В И Х
С П І К Е Р _ О К

М о н І к а  Б е н І с І о

«Ми, як лесбо-фем�н�стки, маємо будувати цю
революц�ю горизонтально. Ми маємо
розум�ти, що любов м�ж ж�нками є
революц�йною, тому що вона протистоїть
лог�ц� мачистського та патр�архального
дом�нування».

Актив�стка з прав людини, Бразил�я 

Промова на в�дкритт�

«ЛБК рух Центральної Аз�ї рухається до
реал�зац�ї своє власної пов�стки, її актуал�зац�ї �
розум�ння необх�дност� пол�тичної участ�. І це
означає, що ми будемо створювати пол�тичн�
парт�ї � будемо просуватися до президентства!
Це не просто, проте ми будемо рухатися
вперед».

Ж а н а р  С е к е р б а Є в а
Feminita, Казахстан 
Заключна промова
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«Для України ця конференц�я є неймов�рним
зрушенням парадигми. Я н�коли � не могла уявити,
що м�жнародна лесб�йська конференц�я буде
проходити у моєму м�ст�, моїй країн�; що я
отримаю можлив�сть говорити на своїй мов� тут.
Мене переповнюють емоц�ї � я розум�ю, що
головне зрушення в�дбувається зараз всередин�
мене».

О К С А Н А  П О К А Л Ь Ч У К  
Amnesty International, Україна
Заключна промова
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П Р О  E L * C
 EL*C – це колектив лесб�йок, кв�р, б� та транс ж�нок, зареєстрований як НУО, метою якої є
адвокац�я прав лесб�йок, кв�р, б� та транс ж�нок у Європ� та Центральн�й Аз�ї. Керуючись
метою п�двищення видимост� питань лесб�йок у вс�х сферах, включаючи соц�альн�,
правов�, медичн� та пол�тичн�, EL*C як НУО протягом останн�х двох рок�в працювала над
створенням загальноєвропейської центральноаз�йської мереж� лесб�йок.
 
Наш� дв� конференц�ї, попередня у В�дн�/Австр�я (жовтень 2017 року) � остання у Києв�/
Україна (кв�тень 2019), репрезентують початков� ключов� кроки у довгооч�куван�й та
необх�дн�й побудов� сильного лесб�йського руху в Європ� та Центральн�й Аз�ї, який
об'єднає найр�зноман�тн�шу команду. Ми визнаємо, що, як � будь-яка �нша категор�я чи
ярлик, терм�н «лесб�йка» може п�длягати оскарженню � може бути недостатн�м для опису
р�зноман�тност� наших сп�льнот. Ми усв�домлюємо, що багато попередн�х лесб�йських
об’єднань та орган�зац�й з�штовхувалися �з питаннями включення/виключення. Однак,
використання слова «лесб�йка» є частиною пол�тичної боротьби за видим�сть,
розширення прав, можливостей � представництво. Таким чином, ми навмисно
використовуємо «лесб�йка» �з з�рочкою у назв�, щоб включити будь-кого, хто �дентиф�кує
себе як лесб�янку, фем�н�стку, б� або кв�р, � вс�х тих, хто в�дчуває зв'язок �з лесб�йським
актив�змом.
 
EL*C стартувала як конференц�я. На основ� рекомендац�й першої Європейської
Лесб�йської* конференц�ї 2017 року, а також низки подальших консультац�й з ЛБК
рухами у Європ� та Центральн�й Аз�ї, наша м�с�я зм�стилася у тому напрямку, щоб вийти
за рамки орган�зац�ї под�ї кожн� два роки, а також зробити см�ливий крок дал�,
розбудовуючи та оф�ц�йно створюючи Ж�ночу ЛБК мережу для Європи та Центральної
Аз�ї. Нараз� ми знаходимося в процес� створення нової назви та модел� управл�ння
мережею. В�дтепер, виходячи з процесу голосування та колективного зворотного
зв'язку, як� сформувалися на наш�й конференц�ї в Києв�, EL*C матиме наступну назву:
EuroCentralAsian Lesbian* Community.

«МИ МАЄМО ТРАНСФОРМУВАТИ ТРАВМУ ТА ВРАЗЛИВІСТЬ У

ВЛАДУ. ДАВАЙТЕ ТРАНСФОРМУВАТИ РЕАЛЬНІСТЬ РАЗОМ».
Ксен�я Кириченко 
Членкиня команди EL*C, Швейцар�я
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В с т у п
«Чи ви налякан�?!» запитала Олена Шевченко
учасни_ць конференц�й з� сцени п�д час
в�дкриття другої EL*C у Києв�, вони хором
в�дпов�ли «Н�!». «Чи ви готов� до боротьби?!»
додала вона, поки поблизу локац�ї ультраправ�
демонстранти люто розмахували банерами �з
гаслами, починаючи в�д «Ми проти геїв» до
«Гомосексуальн�сть – це хвороба» або «Содом�ти
повертайтеся до пекла».
 

Так, EL*C зв�сно була готова, � готова до
боротьби. Команда конференц�ї – це дивовижна
група, що складається з найталановит�ших
актив�ст_ок-лесб�йок у Європ� та Центральн�й
Аз�ї. В�д Казахстану до Іспан�ї, EL*C – це 23
лесб�йки, б�сексуальн�, неб�нарн� � транс ж�нки,
як� невпинно працювали �, переважно
безкоштовно, протягом перших двох рок�в
�снування EL*C. Насправд�, багато хто
знаходиться у нестаб�льн�й ситуац�ї, � вони
вклали всю свою енерг�ю у створення цього
проекту. Інша частина команди має повний
робочий день, �з робочими вечорами та нав�ть
робочими вих�дними задля створення нашої
лесб�йської НУО.
 

Через два роки EL*C орган�зувала дв� велик�
лесб�йськ� конференц�ї. Перша – у В�дн�, Австр�я,
з 500 учасни_цями. Друга – у Києв�, Україна, �з
350 учасни_цями. Щоб продовжити цю роботу,
розширити її, створити лесб�йську мережу,
поєднати � трансформувати наше життя в Європ�
та Центральн�й Аз�ї, нам потр�бно знайти б�льш
посл�довну п�дтримку. Ми маємо розраховувати
на вс�х вас, на ваш� ресурси, на ваш� навички.

Протестувальники  за  межами  локац�ї
EL*C  у  Києв�  оточили  головний  вх�д,
тримаючи  плакати:  «Гомосексуальн�сть
–  це  хвороба»,  «Повертайтеся  до  пекла,
содом�ти»,  «Ми  проти  геїв».  Пол�ц�я
стримує  їх  в�д  проникнення  до
готельного  лоб�.  
Фото:  Ал�с  Кофф�н

« М И  П И Ш А Є М О С Я  Д А Й К А М И  І  М И  Н Е  П Р И П И Н И М О

Б О Р О Т И С Я  Д О П О К И  Л Е С Б І Й С Ь К И Й  Р У Х  Н Е  Б У Д Е

В І Д Б У Д О В А Н О » .  
Драгана Тодоров�ч
Членкиня команди EL*C, Серб�я 
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П О Д Я К И
М И  Т А К О Ж  В И К О Р И С Т О В У Є М О

Ц Ю  М О Ж Л И В І С Т Ь ,  Щ О Б

П О Д Я К У В А Т И  Н А Ш И М

П Р И Х И Л Ь Н И Ц Я М ,

П А Р Т Н Е Р К А М ,  Д Р У Ж И Н А М ,

П О Д Р У Г А М  

І  Д Р У З Я М  &  Р О Д И Н І  З А  Т Е ,  Щ О

В И Т Р И М У В А Л И  Ц Е  В С Е  Р А З О М

З  Н А М И  І  З А  Ї Х Н Ю

П Р И Х И Л Ь Н І С Т Ь ,  Л Ю Б О В  Т А

П І Д Т Р И М К У !

 

Команда EL*C неймов�рно вдячна ус�м, хто
зробили цю подорож та боротьбу можливою.
Особливо ми хот�ли б подякувати тим, хто
п�дтримали нас у тому, щоб друга
Європейська Лесб�йська* конференц�я стала
можливою цього кв�тня у Києв�, Україна. 
 
Команда була залучена у процес планування
та їй вдалося забезпечити повну п�дтримку
протягом конференц�ї у Києв�. 
 
Без наполегливої залученост� наших 23
учасни_ць команди, конференц�я була б
неможливою. В алфав�тному порядку,
особливо дякуємо: Аврора Баба, Патр�с�я Белл,
Детт� Гоулд, Анастас�я Данилова, Ронда
Д’Вайн, Генр� Денн�с, Євген�я Джакомополу,
Б�льяна Джинова, Файка Ель-Нагаши, Кар�ма
Зах�, С�льв�я Касал�но, Ксен�я Кириченко, Ал�с
Кофф�н, Лейла Лохман, Жоель Самб�,
Гюльзада Сержан, Мох�ра Суяркулова, Ев�ан
Т�джабс, Іллар�я Тодд, Драгана Тодоров�ч,
Марта Фернандез, К�ка Фумеро, Олена
Шевченко.
 

Орган�зац�йна  команда  EL*C.  Фото:  EL*C
Київ  –  Інсайт
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Інсайт, приймаюча орган�зац�я в Україн�,
продемонструвала справжнє л�дерство як на
етап� планування, так � п�д час конференц�ї. Ми
глибоко вдячн� персоналу Інсайту за допомогу у
вир�шенн� безл�ч� найдр�бн�ших питань (як�
неможливо вс� перел�чити) � за те, що дбали про
те, щоб все �шло за планом. Інсайт був ключем у
побудов� чудової взаємод�ї �з персоналом
готелю, персоналом з безпеки, обидва з яких
були вир�шальними для нашого добробуту п�д
час конференц�ї. 
 
Інсайт також допомагав з� створенням групи
волонтер�в, як� забезпечували п�дтримку
протягом усього заходу. Ми повинн� подякувати
нашим приймаючим сторонам, як� виступали на
сцен�, п�д час пленарних зас�дань, дякуємо –
Файка Ель-Нагаши та Олена Шевченко за їхн�
в�ддан�сть, пристрасть � пол�тичну об�знан�сть.
Вони репрезентували потужну силу,
об'єднавшись разом � д�лячись м�крофоном, щоб
змусити нас см�ятися, плакати, думати � ставити
питання. Наш� допов�дачки, Євген�я
Джакомопулу, Ев�ан Т’яббес � Мох�ра Суяркулова
зробили в�дм�нну роботу з� збору та зворотного
зв’язку щодо багатьох обм�н�в, як� в�дбувалися
п�д час заходу!

Приймаюч�  сторони  конференц�ї  Файка  Ель-Нагаши
та  Олена  Шевченко.  Фото:   EL*C   Київ  –  Інсайт

Із самого початку, ми в�дчували важлив�сть того, щоб формувати конференц�ю,
враховуючи те, де вона проходить � ми ухвалили р�шення проводити її рос�йською,
українською та англ�йською мовами. 
 
Оксана Покальчук рефлексувала щодо значення мови та �дентичност� у своїй заключн�й
промов�, «Я буду говорити українською, тому що для мене це особливо важлива частина
моєї �дентичност� як ж�нки �з пост-радянського простору, а саме з України.  Я є частиною
сп�льноти, яка була колон�зована � пригноблена, мова якої була заборонена �
проголошена нижчою (…). Це так важливо для мене – говорити українською на
Європейськ�й Лесб�йськ�й* конференц�ї. Тому що це св�дчення того факту, що я �сную у
ц�й культур�, що �нш� лесб�йки �снують � що вони кажуть про себе своєю мовою на своїй
земл�».
 
В своє чергу, ми повн�стю поклалися на роботу перекладач�в протягом усього заходу.
Окр�м профес�йних перекладач�в, ми хот�ли б висловити подяку багатьом волонтер_кам,
як� забезпечили перекладацький супров�д протягом воркшоп�в та поза ними.
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EL*C хот�ла б особливо в�дзначити невтомну роботу Лейли Лохман, С�льв�ї Касал�но,
Уляни Мовчан та Св�тлани Малишевої, яким вдалося разом, протягом к�лькох м�сяц�в,
збудувати чотириденну конференц�ю для 350 учасни_ць. 
 
Наостанок, проте це не менш важливо, ми хот�ли б подякувати ус�м учасни_цям
конференц�ї, ключовим сп�кер_ками, учасни_цям панельних дискус�й, л�дер_кам
воркшоп�в та мист_киням. Ми також хот�ли б поглибити нашу вдячн�сть нашим донорам
� мед�а партнерам за продовження їхньої дов�ри � п�дтримки! Деяк� були з нами �з самого
початку, �нш� приєдналися в�дносно нещодавно � ми вдячн� ус�м!
 

Photo  credit :  EL*C  Kyiv  -  Insight

Команда  Інсайту  �з  волонтер_ками.
Фото:  EL*C  Київ  –  Інсайт.
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Н Е С Е М О  Б А Ч Е Н Н Я  Л Е С Б І Й О К
С В І Т О В І :  Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
Протягом 4-денної конференц�ї в Києв� ми чули про велику к�льк�сть проект�в з
розширення прав � можливостей, що реал�зуються по вс�й Європ� та Центральн�й Аз�ї, а
також обговорювали потужн� та потенц�йн� виклики, з якими ми стикаємося як
лесб�йський рух, як всередин� лесб�йського простору, ЛГБТІК-руху � за його межами. У
цьому розд�л� ми висв�тлюємо багато рекомендац�й, як� ми отримали в�д конференц�ї. Ц�
рекомендац�ї повинн� розглядатися як дорожня карта, яка допоможе ширше розробити
майбутн� кроки EL*C та європейського � центральноаз�йського лесб�йського руху.
 
 

ЗмІцнення нашого руху та об'Єднання нашоЇ спІльноти 
 

Ур�зноман�тнити форми актив�зму для того, щоб досягнути низового р�вня, щоб
дозволити лесб�йкам, як� на даний час не зад�ян�, знайти св�й шлях до сп�льноти.
Краще використовувати навички та ресурси у сп�льнот�, звертаючись до досв�ду
лесб�йок р�зних профес�й; та вир�шити ширше коло тематичних питань, що хвилюють
член_кинь руху.
Забезпечити краще представництво молод�жних груп та розширити можливост�
молод� у рус�; розглянути можлив�сть створення п�дл�ткової групи п�дтримки, з якою
можна зв'язатися через соц�альн� мед�а.
Започаткувати проекти наставництва � створити академ�ю актив�т_ок (в�рог�дно
онлайн) для (молодших) лесб�йок*, як� зац�кавлен� в актив�зм� або взагал� у робот� над
темами, пов'язаними �з лесб�йками, але як� не знають з чого почати.

«ІСНУЄ ТАКЕ БАЧЕННЯ, ЩО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ЖІНЦІ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ, ВОНА МАЄ

ПРИХОВУВАТИ СВОЮ ПСИХОСЕКСУАЛЬНУ ОРІЄНТАЦІЮ. ЦЕ РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ПОДВІЙНОЇ СКЛАДНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. ТАКИМ ЧИНОМ, ПОЄДНАННЯ ЦИХ ПЕРСПЕКТИВ І

ПОШИРЕННЯ ЛЕСБІЙСЬКИХ НАВИЧОК СЕРЕД ІНШИХ ФЕМІНІСТИЧНИХ РУХІВ, НА КОРИСТЬ ЖІНОК З

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЛГБТ-ПЕРСОН, Є НЕ ЛИШЕ ВАЖЛИВИМ, АЛЕ ТАКОЖ І НЕОБХІДНИМ. ІНВАЛІДНІСТЬ

МАЄ ГЕНДЕР І МИ ПОВИННІ ГОВОРИТИ ПРО ЦЕ».

Анета Б�лн�к 

(Учасниця конференц�ї, актив�стка з прав людей з �нвал�дн�стю, Польща)
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БудуЄмо наш рух, щоб посилити наш вплив
 

Формувати м�цн� союзи, особливо з фем�н�стичними рухами � ширшим ЛГБТІК-рухом, з
метою побудови м�цних коал�ц�й, заснованих на загальному розум�нн� перетину
расистських, патр�архальних � кап�тал�стичних систем � необх�дност� сп�льної боротьби
з ус�ма формами гн�ту, включаючи м�л�таризм, (нео-) колон�ал�зм.
Створити мережу та зазначити пункти контактної �нформац�ї у надзвичайних
ситуац�ях як у країнах походження, так � в країнах призначення, щоб допомогти
швидко � безпечно координувати процеси евакуац�ї, коли це необх�дно у випадку
пересл�дування, вчиненого проти ЛБК-ж�нок.
Повернути вулиц�, у тому числ� � вноч�: орган�зовувати «прогулянки» або «посиденьки»
вноч� та / або створювати майданчики для обговорення �деї б�льш безпечного
простору � наших в�дносин з темрявою як кв�р ж�нок (як метафорично, так � ф�зично).
Деконструювати стратег�ї � наративи опонент�в, зокрема, так званого анти-гендерного
руху. І краще зрозум�ти довгостроковий вплив їхньої риторики � пол�тики.
Протид�яти лесбонац�онал�зму, феномену, який складається з уряд�в, держав � / або
пол�тичних парт�й, що �нструментують лесб�йську боротьбу � порядок денний для
просування расистського, класового, �сламофобного, ксенофобного та / або
антим�грантського порядку денного; протистояти п�нквошингу (просуванню
комерц�йної продукц�ї, прикриваючись дружн�стю до ЛГБТ) � комерц�ал�зац�ї або
�нструментал�зац�ї нашої справи, наших сп�льнот, под�й � заход�в.
Працювати �з сектором осв�ти для забезпечення її всеохопност� � демократичност�.

«БУТИ ЛЕСБІЙКАМИ РОБИТЬ НАС КРАЩИМИ ПРОФЕСІОНАЛ_КАМИ».
Ал�с Кофф�н
(Членкиня команди EL*C, Франц�я)

РеконструюЄмо нашу фандрайзингову роботу
 

Покращити та ур�зноман�тнити стратег�ї збору кошт�в для лесб�йок; мислити
масштабн�ше та поза своїми межами; взаємод�яти з донорами, як� ще не п�дтримують
лесб�йськ� проекти; об'єднати сили з �снуючими лесб�йськими структурами,
включаючи неформальн�, щоб мати доступ до б�льшої к�лькост� ресурс�в; розробити
�нтерсекц�йн� стратег�ї збору кошт�в; залучати �ндив�дуальн� пожертвування в�д людей
з Європи – забезпечених �ндив�дуальних донор�в, а також символ�чн� щом�сячн� або
щор�чн� внески член_кинь EL*C (з метою створення бази з 1 м�льйона лесб�йок*);
досл�джувати �дею соц�ального п�дприємництва в таких сферах, як туризм,
планування под�й, с�льське господарство, лесб�йки у техн�чних �ндустр�ях тощо.
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ПокращуЄмо збІр даних & дослІдження
 

Звернутися до м�жнародних та європейських �нституц�й, таких як ООН, ЄС та Рада
Європи щодо проведення опитування з питань, як� мають життєво важливе значення
для ЛБК-сп�льнот, � з�брати пор�внюван� та дезагрегован� (детал�зован�) дан� в межах
ЛГБТІК-населення, щоб розробити ц�льов� та б�льш ефективн� проф�лактичн� заходи та
запропонувати адекватн� р�шення щодо лесбофоб�ї.
Рефлексувати над питанням охоплення б�льшої к�лькост� лесб�йок та отримання
б�льшого представництва, враховуючи, що люди �з м�ст та з академ�чною осв�тою
мають тенденц�ю бути надм�рно представленими. Питання мови, �нтернет-
грамотност� або, навпаки, обмеженого доступу до в�ртуальних платформ або
посилення �золяц�ї та в�дсутн�сть зв'язку з� сп�льнотою тощо.
Покращити розповсюдження �нформац�ї, попросивши дов�рен� орган�зац�ї або
структури ретранслювати опитування та п�двищити ймов�рн�сть участ� людей.

Розглянути питання роботи про-боно та натуральних внеск�в в�д ретельно п�д�браних,
етичних компан�й, як�, можливо, матимуть бажання п�дтримати створення нової
мереж�, але як� не хочуть або не можуть надати грошов� гранти.
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Я К  м и  ц е  р о б и м о
Л е с б І й к и  У  С х І д н І й
Є в р о п І  т а  У к р а Ї н І

Загалом, нав�ть там, де актив�ст_ки-лесб�йки очолюють
нац�ональний ЛГБТ-рух, безпосередньо лесб�йська
пов�стка або порядок денний залишається невидимими.
У деяких країнах (наприклад, у Рос�ї) немає
�нституц�онал�зованих лесб�йських груп. В �нших країнах
(наприклад, Молдов�) �снує лише одна ЛГБТ-орган�зац�я
для вс�єї країни, � тому под�л лесб�йської пов�стки
(зосередження на лесб�йських питаннях, окр�м сп�льних
ЛГБТІК) неможливий. Таким чином, нав�ть коли вони
очолюються актив�ст_ками-лесб�йками, рухи в цих
країнах часто все ще асоц�юються з «гей» пов�сткою. У
той же час у багатьох країнах традиц�онал�стськ� та прав�
рухи стають дедал� активн�шими у боротьб� з правами
ж�нок, правами ЛГБТІК та правами лесб�йок, актив�ст_ки �з
прав лесб�йок репрезентують у очах парт�архату
найб�льш загрозливу комб�нац�ю фем�н�стичного
актив�зму та актив�зму у сфер� сексуальних прав.

С х І д н а  Є в р о п а

У К Р А Ї Н А

Україна була приймаючою країною для 2-ї конференц�ї
EL*С, разом �з Інсайтом у якост� приймаючої орган�зац�ї.
Р�шення про орган�зац�ї 2-ї конференц�ї у Києв� було
прийняте на основ� к�лькох важливих аспект�в:
 
→   видим�сть сх�дноєвропейського контексту у Європ�
→ доступн�сть для учасни_ць з� Сх�дної Європи та
Центральної Аз�ї
→  розширення прав � можливостей для лесб�йок з� Сх�дної
Європи та Центральної Аз�ї
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Україна як країна має значне геопол�тичне значення. Враховуючи її географ�чне
розташування, анекс�ю Криму та розвиток системи прав людини на пострадянському
простор�, ми побачили ун�кальну можлив�сть для українського лесб�йського руху стати
видимим на європейськ�й карт�. Лесб�йки в Україн� представляють собою невидиму
групу, яка страждає в�д р�зноман�тних форм дискрим�нац�ї, заснованої на гендер� та
сексуальност�, без будь-якого доступу до ресурс�в. Україна переживає тяжк� часи
�дентичност�. Цей процес є складним � включає низку негативних под�й, особливо коли
йдеться про гендерне пригноблення та «нац�онал�стичний» дискурс. Консервативн� рухи
проти гендерної р�вност� об'єднують зусилля з ультрарадикалами, як� впливають на
видим�сть � безпеку ж�нок, особливо лесб�йок. Ця консервативна радикальна програма
намагається п�ддати цензур� лесб�йськ� питання (проблеми ж�нок, гендеру та
сексуальност�). З цих причин, це був вир�шальний момент, щоб привезти ун�кальну та
важливу под�ю, як-от EL*C до Києва, � поставити Україну в центр лесб�йського руху.

«ЛБТІК ЖІНКИ КИДАЮТЬ ВИКЛИК ГЕТЕРОНОРМАТИВНІЙ МОДЕЛІ У БОРОТЬБІ ПРОТИ МІЗОГІНІЇ
ТА ПАТРІАРХАТУ».
 
Анастас�я Д�в�нська
(Учасниця конференц�ї, ООН Ж�нки, Україна)

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А  А З І Я
 
П�д час другої EL*C конференц�ї,  Центральна Аз�я була включена до оф�ц�йної назви
мереж�. Це було важливим для актив�ст_ок �з цього рег�ону, тому що справд� важливо
визнавати сп�льний досв�д, проблеми � необх�дн�сть сол�дарност� �з країнами Сх�дної
Європи та пострадянськими республ�ками. Лесб�йки �з Центральної Аз�ї бажають бути
включеними у європейських рух на р�вних, � це стратег�чно важливо, щоб цей рег�он не
притримувався �ншого набору стандарт�в, коли йдеться про права ж�нок та ЛГБТІК.
Метою участ� лесб�йок �з Центральної Аз�ї у конференц�ї було обговорення стану,
пр�оритет�в та майбутнього спрямування лесб�йського руху у рег�он�, а також
можливостей створення м�жнародних коал�ц�й � сол�дарност� у межах таких платформ, як
EL*C. В результат� оф�ц�йних та неоф�ц�йних обговорень п�д час та оп�сля конференц�ї,
стало зрозум�лим, що �снує ряд протир�ч та проблем, як� стоять на шляху до
консол�дованого лесб�йського руху у рег�он�. 
 
По-перше, незважаючи на те, що лесб�йки є основою ЛГБТІК-актив�зму у Центральн�й
Аз�ї, там актив�ст_кам часто не вистачає ресурс�в, часу та енерг�ї, щоб присвятити себе
формуванню та реал�зац�ї специф�чного для лесб�йок порядку денного, який залежить
в�д контексту. Вигорання, проблеми безпеки � нестача ж�ночої сили є основними
проблемами для ус�х актив�ст_ок, включно �з актив�ст_ками-лесб�йками у рег�он�.
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По-друге, важко сформувати рух у тому контекст�, де мало ж�нок публ�чно �дентиф�кують
себе як лесб�йки, через низку деяких питань. Почнемо з того, що багато ж�нок
починають т�льки вступати у любовн� стосунки з �ншими ж�нками, коли мають б�льше 20
та 30 рок�в, п�сля того, як вони перебували в гетеросексуальних шлюбах � народжували
д�тей, оск�льки п�ддвалися тиску та оч�куванням патр�архального сусп�льства. Кр�м того,
«лесб�йка» – це �ноземний � дуже стигматизований терм�н, який у цьому рег�он� не
резонує з ж�нками, яких приваблюють ж�нки, � адекватний м�сцевий екв�валент в�дсутн�й.
Б�льше того, видим�сть лесб�йок у Центральн�й Аз�ї не може бути пр�оритетом у контекст�
гомо- та лесбофоб�ї, широко розповсюджених примусових шлюб�в та корегуючих
зґвалтувань, економ�чної залежност� та незахищеност�, дискрим�нац�ї на робот� та у
доступ� до охорони здоров'я � осв�ти.
 
В контекст� наших обговорень з'ясовується, що найб�льш продуктивн� шляхи
формування руху в рег�он� полягають у моб�л�зац�ї та розширенн� можливостей
сп�льноти та у формулюванн� порядку денного д�й, який буде заснований на
рег�ональному контекст� та потребах, визнаючи при цьому сп�льн� глобальн� виклики.
EL*C може стати платформою для цих дискус�й, створення м�жнародних альянс�в �
реал�зац�ї м�жнародної адвокац�ї. Актив�ст_ки-лесб�йки з Центральної Аз�ї спод�ваються
незабаром провести EL*C конференц�ю у своєму рег�он�!
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EL*C у Києв� включала 350 учасни_ць, ус�
м�сця були розпродан� ще за м�сяць до
початку конференц�ї. Загалом, учасни_ц� були
�з 42 країн усього св�ту, б�льш�сть �з Європи та
Центральної Аз�ї. Завдяки синхронному
перекладу протягом ус�х пленарних сес�й та
перекладу пошепки п�д час воркшоп�в,
конференц�я була повн�стю перекладена
англ�йською, українською та рос�йською. 
 
Як п�д час першої конференц�ї у В�дн�,
�клюзивн�сть та р�зноман�тн�сть були серед
топ-пр�оритет�в для орган�затор_ок EL*C � п�д
час другої конференц�ї. Вже �з
безпосереднього початку, EL*C вир�шила
п�дтримувати �ндив�дуальну участь, а також
орган�зац�ї з� Сх�дної Європи  (46% в�д
загальної к�лькост� учасни_ць EL*C).
 
Одночасно �з цим, пол�тика охоплення та
надання грант�в заоохочувала та
п�дтримувала р�зноман�ття, враховуючи
етн�чне походження тапредставництво
меншин, як-от людей кольору (прим. перекл.

Учасни_ц� в�дпов�дно до рег�ону Сексуальна ор�єнтац�я учасни_ць

E L * C    2 0 1 9    Д А Й К  С Т А Т И С Т И К А
С Т А Т И С Т И К А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

– англ. People of colour, було прийнято
р�шення про зд�йснення досл�вного
перекладу, для збереження прямого сенсу
словосполучення), мешкан_ок Центральної
Аз�ї (4% в�д загальної к�лькост� учасни_ць) та
лесб�йок з Балкан, Туреччини, Латинської
Америки та П�вн�чної Америки. Завдяки
допомоз� донор�в, EL*C була спроможна
запросити 65 «повних» стипенд�ат_ок
(включно �з ключовими сп�кер_ками та
панел�ст_ками), 20 «часткових» стипенд�ат_ок
(тобто, внесок за участь, харчування та
готель), а також 80 українських стипенд�ат_ок
та л�дер_ок воршоп�в (тобто, внесок за участь
та харчування). 
 
Додатково були прийнят� наступн� р�шення:

Розробити пол�тику щодо р�зноман�тност�
та критер�їв в�дбору для л�дер_ок
воркшоп�в, панел�ст_ок та ключових
сп�кер_ок.
Зберегти низьку плату за участь: 70 євро за
звичайну реєстрац�ю, 40 євро для
студент_ок та безроб�тних та безкошовно
для ус�х сп�кер_ок (близько 160 людей). 
Презентувати культурну програму та теми,
пов'язан� �з р�зноман�ттям.

 

Lesbian
44%

Not specified
36%

Other
7%

Bisexual
6%

Queer
5%

Eastern Europe
46%

Western Europe
43%

Other Regions
7%Central Asia

4%

Сх�дна Європа 
46%

Зах�дна
Європа
43%

Інш� рег�они
7%

Центральна 
Аз�я
4%

Лесб�йки  

44%

Не вказано 

36%

Б�сексуальна  

6%Пансексуальна 

2%
Кв�р
5%

Інша
7%
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Ф о р м а  о ц І н к и  к о н ф е р е н ц І Ї  т а
з в о р о т н о г о  з в ’ Я з к у
Оп�сля конференц�ї, команда EL*C над�слала
учасни_цям форму оц�нки конференц�ї,
прохаючи про зворотний зв’язок щодо
програми, лог�стики, репрезентац�ї
р�зноман�ття та загалом щодо орган�зац�ї
конференц�ї.  Результати були переважно
позитивними. Команда EL*C також
попросила про надання як�сних комендар�в
щодо кожного аспекту. Загалом EL*C з�брала
80 завершених форм оц�нки. Це буде мати
фундаментальне значення для
вдосконалення нашої майбутньої роботи, як
щодо орган�зац�ї конференц�ї, так � щодо
створення мереж�.

Чи брали ви участь у перш�й
Європейськ�й Лесб�йськ�й* конференц�ї

у В�дн�?

YES
97%

NO
3%

Чи хот�ли
б ви взяти участь у наступн�й

конференц�ї?

О п и т у в а н н я  E L * C  Щ о д о  л е с б і й о к * ,
я к І  ж и в у т ь  у  Є в р о п І  т а  Ц е н т р а л ь н і й
А з І Ї
Конференц�я у Києв� надала можлив�сть
под�литися роботою, яку зд�йснила EL*C з
моменту першої конференц�ї щодо
статистики та досл�джень, � з того моменту,
як було опубл�ковано її пергий зв�т щодо
життя лесб�йок [1]. Ця робота була
мотивована к�лькома причинами, основною
з яких стала в�дсутн�сть �снуючих даних та
�нформац�ї, яка була б зосереджена на
лесб�йках та була отримана лесб�йками. Як
насл�док, �снують прогалини у доступн�й
�нформац�ї про життя та реал�ї лесб�йок. З
ц�єю метою у нашому огляд� ми вир�шили
звернути увагу виключно на сп�льноту
лесб�йок.
 

[1]  Короткий  зв�т  щодо  житття  лесб�йок*  у  (частинах)  Європи.  Основн�  теми:  Дискрим�нац�я  та
Здоров'я.  EL*C  Brief  Report  on  Lesbian*  Lives  in   parts  of)  Europe  Focus  Topics:  Discrimination  and
Health.

На основ� анал�зу ус�х реєстрац�й (350
учасни_ць), використовуючи онлайн
опитування Eventbrite, ми визначили, що
близько половини учасни_ць не вказали
їхню сексуальну ор�єнтац�ю та гендерну
�дентичн�сть. Щодо �нших, 44% зазначили,
що �дентиф�кують себе як лесб�йки, 6%
б�сексуал_ки, 5% кв�р та 2% пансексуал_ки.

Нижче наведено огляд результат�в форм
оц�нки конференц�ї. Додатков� детал�
можливо знайти у Додатку 1 цього зв�ту. 
 

YES
57%

NO
43%

 
НІ

43%
ТАК
57%

НІ
3%

ТАК
97%
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«МИ ПОВИННІ ВЗЯТИ НАШІ ЖИТТЯ У
НАШІ ВЛАСНІ РУКИ ТА КОЖ_НА ІЗ НАС

ПОВИННА
ВІДІГРАВАТИ ГОЛОВНУ РОЛЬ У

НАШОМУ ВЛАСНОМУ ЖИТТІ, НЕ
ДРУГОРЯДНУ РОЛЬ. І: МИ ПОВИННІ

БУТИ ТАКОЖ РЕЖИСЕР_КАМИ НАШИХ
ВЛАСНИХ ФІЛЬМІВ!»

 

Розробка опитування та питань зайняла
к�лька м�сяц�в. Процес розповсюдження також
був орган�зований таким чином, щоб охопити
лесб�йок з ус�єї Європи та Центральної Аз�ї та
представни_ць ус�х соц�альних та пол�тичних
сфер. На момент проведення конференц�ї у
Києв� було отримано 1102 в�дпов�д� на анкету,
опубл�ковану за к�лька м�сяц�в до цього [2].
 
Деяк� попередн� результати досл�дження,
включно �з тими, як� викликали занепокоєння,
використовувалися учасни_цями команди
протягом конференц�ї для того, щоб показати
важлив�сть � необх�дн�сть под�бних заход�в для
лесб�йок. Незважаючи на те, що результати
досл�дження демонструють переконливу
необх�дн�сть продовжувати його та
�нформування про реальност� лесб�йок, на це
суттєво не вистачає ф�нансування; тому
конференц�я також слугувала платформою
для заклику до зб�льшення ресурс�в для
подальшого збору даних. Можлив�сть
проведення нашого анкетування � б�льш
детального досл�дження також передбачає
об�знан�сть �нститут�в про нашу нестаб�льну
ситуац�ю та вид�лення ними засоб�в для
лесб�йських проект�в та орган�зац�й. 
 
Лесб�йкам у Європ� та Центральн�й Аз�ї дос� не
вистачає основних структур, �нструмент�в та
механ�зм�в боротьби �з лесбофоб�єю,
сексизмом, м�зог�н�єю, трансфоб�єю та
�нтерфоб�єю, расизмом та будь-якими �ншими
формами дискрим�нац�ї, з якою щоденно
з�штовхують представни_ц� нашої сп�льноти.
Без ф�нансування збирати наст�льки необх�дн�
дан� про лесб�йок у цих рег�онах буде дос�
складно. В той же час, так� дан� необх�дн� для
розробки пол�тик, спрямованих на
покращення наших житт�в – як ж�нок � як
ЛБТІК-персон. 

Хелена Вукович 
(Учасниця конференц�ї, транс-

актив�ст_ка, Серб�я)

[2] Посилання на опитування EL*C: https://goo.gl/forms/duKxQ8ql7HRXOaFx1
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Ж О Д Н О Ї  Б О Р О Т Ь Б И  З  О К Р Е М И Х
П И Т А Н Ь  –  Р Е Ф Л Е К С І Ї  Щ О Д О
І Н Т Е Р С Е К Ц І Й Н О С Т І

Фото EL*C Київ - Інсайт.

З в е р т а ю ч и с ь  д о  І н т е р с е к ц І й н о с Т І  н а ш и х  л е с б І й с ь к и х  ж и т т І в
В той час коли сп�кер_ки лише починали займати свої м�сця для проведення першої
панельної дискус�ї у межах нашої конференц�ї [3], внизу десятки ультраправих
нац�онал�ст�в збиралися для того, щоб заблокувати вх�д до готелю, атакувати нас,
використовуючи перцов� балончики та представити св�й �деал маскул�нност�. Вони
намагалися поширити страх та погрози, � протягом усього цього часу продовжували
д�яти «неписан�» насл�дки їхнього насилля щодо нас, як до лесб�йок, в�дом� кожн�й ж�нц�
та д�вчинц� протягом усього життя, присус та покарання патр�архату.  
 
Поверхом вище ми обговорювали антигендерний рух �з його нац�онал�стичними та
рел�г�йно-фундаментал�стськими компонентами – з точки зору м�сцевого актив�зму, � як
частину расистської та насильницької глобальної �деолог�ї з� своєю пов�сткою, своєю
стратег�єю � своїми прихильниками, як� мають владу завдяки нац�ональним урядам.
 

[3] Ми в�дкрили другу  EL*C  пре-конференц�єю та публ�чним заходом «Хто боїться великих поганих дайк�в?
Лесб�йки та антигендерний рух» (Четвер, 11 кв�тня, 17-19 година).
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Ми з�штовхнулися �з питанням, як протистояти под�бн�й реальност�, яка вже заявляє про
себе, поки ми говоримо. Яка отримує вигоду в�д будь-якого розколу серед нас, яка
намагається розширити меж� та порушити табу, що має на мет� нормал�зувати їхню
трансгрес�ю.
 
Коли ми з�бралися разом у цей перший веч�р Європейської Лесб�йської* конференц�ї, ми
говорити з точки зору пол�тичного �мперативу: не розд�лятися, розум�ти наш рух, як
пол�тичну позиц�ю, бути сол�дарними. І, в той же час, визнавати, ц�нувати, пол�тизувати
та робити видимим перетин наших лесб�йських �дентичностей.
 

Ч и  м о ж е м о  м и  р о з І б р а т и с я  з  у с І м  ц и м  р а з о м

У с І  з  н а с  а б о  н І х т о

Те, що задало тон на початку конференц�ї, в�днайшло своє в�дображення у наших
подальших сп�льних дискус�ях та обм�н� думками: як частини програми п�д час вступних
промов, у панельних дискус�ях та воркшопах; а також неформально – через
демонстрац�ю сол�дарност�, самоорган�зован� простори та виступи.
 
І це не було просто. Оск�льки в�дм�нност� м�ж нами мають значення. Інод� б�льше, �нод�
менше, але нам необх�дний час, мова, хоробр�сть � зац�кавлен�сть у тому, щоб звертатися
до цих в�дм�нностей в�дпов�дним чином, з повагою та ус�м разом.
 
Отже, коли ми збираємося разом, чи бачимо ми, хто тут? І чи бачимо ми тих, хто не тут? І
чи можемо ми бачити в�дм�нност� м�ж тим, як� ми, що знаходяться тут, � р�зноман�тними
позиц�ями сили та прив�леїв, якими ми волод�ємо, знаходячись тут � у будь-якому �ншому
м�сц�? І чи можемо ми також не в�дтворювати наш� власн� �єрарх�чн� настанови � не
виключати безпосередньо себе у процес� створення наших власних �деолог�й?
 
Коли орган�зац�йна команда конференц�ї з�бралася для того, щоб продумати та
орган�зувати другу Європейську Лесб�йську* конференц�ю, в умовах деф�циту ресурс�в � з
насиченим досв�дом заперечення, �з р�зномантними �ншими досв�дами, з р�зноман�тним
набором �дентичностей та �з р�зних сп�льнот, з�штовхуючись �з р�зними проблемами та
перешкодами – вийти за меж� наших �ндив�дуальних позиц�й стало критично важливим.
Як ми можемо бачити б�льше за те, що нам в�домо? І як дозволити �снування незгоди та
конфл�кту, при цьому не розходячись окремо?
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Розум�ння того, зв�дки ми – у д�йсно широкому сенс� – стало основною передумовою
нашої здатност� почати цей шлях одна з одною, практично �з незнайомцями. Ми хот�ли,
щоб ця конференц�я стала простором для зустр�ч�, для взаємод�ї, для визнання одна
одної, для згоди та незгоди, для навчання, для турботи, для зм�н, для того, щоб
залишатися.
 
Ми спод�валися, бажали та уявляли цей прост�р як �нклюзивний, доступний �
п�дтримуючий. Ми включили ц� ц�нност� в наш� критер�ї в�дбору заявок, ми вписали їх у
програму ключових промов та панельних дискус�й, � ми проводили їх через нашу власну
р�зноман�тн�сть.
 
Протягом конференц�ї ми чули лесб�йок з� сп�льнот людей кольору та ромських сп�льнот,
 як� заявляли про расизм, виключення � марг�нал�зац�ю; ми чули актив�ст_ок, як� зач�пали
питання несправедливост� в м�грац�йних пол�тиках � режимах кордон�в; ми чули
правозахисни_ць з� Сх�дної Європи � Центральної Аз�ї, як� повинн� були залишатися
анон�мними з� страху зазнати пересл�дувань; ми чули лесб�йок старшого покол�ння, як�
стикаються з б�дн�стю � намагаються вибудувати р�зн� форми п�дтримуючих мереж �
сп�льнот; ми чули лесб�йок з �нвал�дн�стю, як� в�двойовували свою незалежн�сть � в�дчуття
суб'єктност�, � як� п�дкреслювали гнорування перспектив �нвал�дност� всередин�
фем�н�стських контекст�в � в зворотному напрямку; ми чули в�руючих лесб�йок, як�
шукають союзни_ць всередин� � зовн� власних рел�г�йних громад; ми чули лесб�йок, як�
займаються транснац�ональними теор�ями � практиками, як� п�двищують
по�нформован�сть про наш� власн� небезпеки потрапити до «лесбонац�онал�зму» [4].
 
Вс� разом ми вийшли на сцену за транс*-видим�сть � включення. І ми були сол�дарн� з
Мон�кою Бен�с�о, чия сила � витримка вразили нас до глибини душ�, яка бореться проти
фашистських пол�тичних парт�й, проти расизму � за справедлив�сть � спадщину її
партнерки, пол�тикин� Мар�ель Франку, яка була вбита р�к тому в Бразил�ї.
 
Ми спод�валися, бажали та уявляли. Але ми також розум�ли, що наш� максимальн�
зусилля мають свої обмеження.
 

[4]  Лесбонац�онал�зм  –  терм�н  запропонований  нар�вн�  �з  «гомонац�онал�змом»,  кв�р-досл�дницею  Ясб�р  К.  Пуар
(2007)  для  опису  пол�тик,  у  яких  права  ЛГБТІК  використовуються  для  п�дтримки  анти-м�грантських  позиц�й.  При
цьому  деяк�  вимоги   ЛГБТІК-сп�льноти   п�дтримуються   для  того,  щоб  виправдати  расизм  �  ксенофобн�  позиц�ї ,
особливо  спрямован�  проти  мусульманської  сп�льноти;  створюється  м�ф  про  те,  що  м�гранти  гомофобн�,  а  Заходу
властиве  р�вноправ ’я.  
 

П Л А Н Е Т А Р Н А  У Т О П І Я
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К У Д И  М И  Й Д Е М О  З В І Д С И ?

Одне твердження супроводжувало нас протягом ус�х дн�в конференц�ї, � у якост� еталону
ми повторювали його знову � знову.
 

Ми назвали залу пленарних зас�дань конференц�ї «К�мнатою Одр�», на честь Одр� Лорд,
яка проголошувала себе «чорною, лесб�йкою, мат�р'ю, воїном, поетесою». Однак, ми не
оч�кували, що вона буде наст�льки присутньою �з нами, � що її слова виявляться
наст�льки точними. 
 
Ми спод�валися, бажали та уявляли – � ми продовжуємо вивчати способи, за допомогою
яких ми можемо ставати сильн�шими через розб�жност� м�ж нами � об'єднуватися у
боротьб� �з тими, хто намагається розд�лити нас. Ми продовжуємо розм�рковувати над
цим, � ми запрошуємо наш� �нтерсекц�йн� сп�льноти, наших ген�альних актив�ст_ок,
наших сестер у душ� приєднатися до нас у п�дтримц� одна одної. 
 
⚛⚛⚛

 
За результатами дискус�й, як� в�дбулися на конференц�ї щодо �нтерсекц�йност�, расизму,
ексклюз�ї та силових структур, визнаючи р�зноман�ття нашої лесб�йської* сп�льноти �
потенц�ал об'єднаного руху, а також високо ц�нуючи р�зноман�тн� пол�тичн� � особист�
позиц�ї, � досв�д, який ми несемо �з собою, ми визнаємо необх�дн�сть пост�йної � ц�л�сної
роботи �з цим у зростаюч�й мереж� � сп�льнот�, якою стає EL*C. З ц�єї причини, наша
команда вир�шила створити пост�йну робочу групу з питань �нтерсекц�йност�,
�нклюзивност� та р�зноман�ття.

«НЕ ІСНУЄ БОРОТЬБИ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ, ТОМУ ЩО МИ НЕ ПРОЖИВАЄМО

ЖИТТЯ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ». 
Одр� Лорд (Чужа сестра, англ. Sister Outsider, 1984)
 

«ТОБІ НЕ ПОТРІБНО БУТИ МНОЮ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МИ МОГЛИ БОРОТИСЯ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ. МЕНІ НЕ ПОТРІБНО БУТИ

ТОБОЮ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВИЗНАВАТИ, ЩО НАШІ ВІЙНИ ОДНІ І ТІ Ж. ЩО МИ ПОВИННІ РОБИТИ – ЦЕ ПРИСВЯТИТИ

СЕБЕ МАЙБУТНЬОМУ, ЯКЕ МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ ОДНА ОДНУ І ПРАЦЮВАТИ НА ЦЕ МАЙБУТНЄ З ОСОБЛИВОЮ

СИЛОЮ НАШИХ ОСОБИСТИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ. А  ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЦЕ ЗРОБИТИ, МИ МАЄМО ДОЗВОЛИТИ ОДНА

ОДНІЙ ВІДРІЗНЯТИСЯ У ТОЙ ЖЕ ЧАС, КОЛИ МИ ВИЗНАЄМО НАШУ ПОДІБНІСТЬ». 

 
Одр� Лорд (Чужа сестра, 1984)
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ГРОШІ, ГРОШІ, ГРОШІ

Тут представлено короткий опис економ�чної модел�, реал�зованої EL*C для орган�зац�ї
двох масштабних заход�в – конференц�й у В�дн� та у Києв�, для створення м�жрег�ональної
лесб�йської мереж� � для адвокац�ї прав лесб�йок у Європ� та Центральн�й Аз�ї, а також ц�л�
та економ�чн� задач�, спрямован� на забезпечення ст�йкост� проекту EL*C. 
 

Оп�сля двох з половиною рок�в роботи EL*C оц�нка ресурс�в, доступних лесб�йкам,
залишається такою ж: ЛБК-актив�ст_ки та їхн� орган�зац�ї серйозно страждають в�д
обмеженого доступу до ф�нансування, що робить їх одним �з найб�льш
недоф�нансованих соц�альних рух�в у глобальн�й перспектив�. Лише 3% ф�нансування,
доступного ЛГБТІК, припадає на лесб�йськ� питання, � нав�ть ця цифра є меншою, ан�ж
показники попередн�х рок�в [5].

Фото EL*C Київ – Інсайт.
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EL*C розпочала фандрайзинг з нуля на початку 2017. Ми оц�нили наш приблизний бюджет для
першої конференц�ї у 300 000 євро. Виходячи з наших знань � навичок, основними одержувачами
наших фандрайзингових запит�в стали:
1. Донори (публ�чн� та приватн� фонди);
2. НУО та публ�чн� �нститути в Зах�дн�й Європ�;
3. Пол�тичн� парт�ї – в ЄС � конкретно в Австр�ї;
4. Приватн� компан�ї в Австр�ї;
5. Реєстрац�йн� внески учасниць – проте оск�льки ми хот�ли залишити їх максимально низькими,
з�бран� кошти п�шли лише на оплату невеликої частини оренди прим�щення. 
 
Для першої конференц�ї у В�дн� (2017 р�к) нам вдалося з�брати приблизно 80 000 євро. Через це
нам довелося скоротити к�льк�сть стипенд�й (80, зам�сть спочатку запланованих 300 учасниць).
Ми змогли оплатити одну повну ставку координаторц� конференц�ї протягом 3 м�сяц�в. Вся �нша
робота була виконана на волонтерських засадах. Неоплачувана ж�ноча робоча сила для
орган�зац�ї конференц�ї була екв�валентна 3 людям, як� працюють повний робочий день протягом
8 м�сяц�в. З огляду на середню зарплату в 2 500 євро брутто, загальна варт�сть ж�ночої робочої
сили була екв�валентна 60 000 євро. Однак, як ми вже зазначили вище, ми не знайшли
пожертвувань для ф�нансової п�дтримки ц�єї роботи. 
 
Продовження функц�онування EL*C у 2018 роц� стало можливим завдяки початковому гранту в�д
Mama Cash. Конкретн�ше, у 2018 роц� EL*C витратила близько 25 000 євро, в основному на
орган�зац�ю зустр�ч� команди з 25 ЛБК-актив�ст_ками-лесб�йками, � на оплату, в сум� екв�валентн�й
двом повним робочим ставкам, 8-10 волонтеркам («дайкректор_кам»), як� д�лили цю суму м�ж
собою протягом приблизно 4 м�сяц�в. 
 
П�сля першої конференц�ї � незважаючи на великий усп�х � видим�сть, досягнут� у В�дн� (див.
Зм�стовний зв�т за 2017 р�к) [6], в 2018-2019 роках ми отримали т�льки 3 основних гранти в�д
м�жнародних донор�в в розм�р� 8 000 євро, 23 000 євро � 35 000 євро в�дпов�дно. Український
ж�ночий фонд п�дтримав участь 50 українських лесб�йських актив�ст_ок. Причини зниження
бюджету, пор�вняно �з першою конференц�єю наступн�: один з наших основних донор�в зм�нив
св�й рег�ональний фокус, � в Україн� не можна було знайти приватне спонсорство. Т�льки PES
(Європейська соц�ал�стична парт�я) продовжувала п�дтримувати конференц�ю. Незважаючи на це,
в 2019 роц� ми зберегли пол�тику дуже низького реєстрац�йного внеску.
 
Загальна варт�сть другої конференц�ї, як � першої, може бути оц�нена в 80 000 євро. 30 000 євро
п�шли на лог�стику конференц�ї (м�сце проведення, харчування, охорона, переклади, друк). 10 000
євро були витрачен� на дв� повн� ставки за 4 м�сяц�, як� були розд�лен� м�ж 9 людьми. 40 000 євро
склали близько 160 повних � часткових стипенд�й для сп�кер_ок � учасни_ць борду (включаючи
проїзд, проживання в готел� та харчування). Що стосується першої конференц�ї, то величезна
частина ж�ночої робочої сили, необх�дної для орган�зац�ї конференц�ї в Києв�, не була оплачена.
Використовуючи ту ж оц�нку, ми можемо говорити про, як м�н�мум, дв� повн� робоч� ставки за 8
м�сяц�в (45 000 євро), не покритих будь-якими пожертвуваннями.
 
 
 

[6]  Зм�стовний  зв�т  EL*C  за  2017  р�к:  https://europeanlesbianconference.  org/wp-
content/uploads/2018  /02  /ELC-  2017  _  Narrative_  Report-  1  .  pdf
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Розпод�л витрат на конференц�ю у Києв�

І н с т р у м е н т и  г о с п о д а р я
Опора, головним чином, на пожертвування або грош� в�д фонд�в або м�жнародних
�нститут�в має багато насл�дк�в. Один �з них, про який р�дко кажуть, полягає в тому, що це
змушує актив�ст_ок переор�єнтовувати свою стратег�ю � ц�л� на мову та практику, як�
походять в�д благод�йних орган�зац�й � / або в�дпов�дають пов�стц�, що встановлюється
пол�тичними �нтересами ф�нансуючих орган�в. Так� принципи звужують, зм�нюють � �нод�
ставлять п�д загрозу наш� основн� ц�нност� та ефективн�сть нашої роботи. 
 
Ми повинн� мати можлив�сть критично взаємод�яти �з приписаними �деолог�ями
ф�нансуючих орган�в для ефективного створення �ншого св�ту, а не просто д�ючих у
�снуючих структурах влади. Очевидно, що грош�, як виходять в�д благод�йних проект�в
великих фонд�в, так � т�, що йдуть через нац�ональне (або наднац�ональне) ф�нансування,
вбудован� в неол�беральн� системи: в�д їхньої появи до їхнього накопичення, лог�ки
розпод�лу, контролю над ними �, в к�нцевому результат�, в�дворення � збережння влади.
Роз�рвати цей ланцюг нелегко. І, як нагадує нам Одр� Лорд, «�нструменти господаря
н�коли не зруйнують будинок господаря». У той же час, для того, щоб отримати
конкретн� зм�ни, недостатньо мати чудове бачення кращого майбутнього � найб�льших
ц�лей. Як сказала Сара Шульман для проекту усної �стор�ї ACT UP, «Як ти переможеш,
якщо у тебе немає влади? Н�як. Просто н�як». Завдяки своїй невтомн�й робот� ж�нки, �
особливо ж�нки-лесб�йки, змогли отримати повагу та пос�сти л�дерськ� позиц�ї у вс�х
актив�стських рухах. Але якщо ми бажаємо перемогти, нам потр�бен доступ як до
грошей, так � до �нших тип�в владних структур.
 

YES
36%

 
32%

NO
24%

 
8%

Неоплачуваний персонал
36%

Лог�стика
24%

Оплата прац�  8%

Стипенд�ї
32%
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Поки консервативн� парт�ї стають все б�льше небезпечними для життя ж�нок та ЛГБТІК,
майже неможливо продовжувати боротьбу за права лесб�йок у Європ� та Центральн�й
Аз�ї без засоб�в. Лесб�йськ� простори, НУО � неформальн� групи майже повн�стю зникли в
ус�х наших рег�онах.
 

М о г у т н І  в о Ї н и - л е с б І й к и

Таким чином, перед EL*C нараз� постає нове завдання: 1 м�льйон євро для досягнення
трьох основних ц�лей протягом наступних двох рок�в:
 

За нашими оц�нками, EL*C потребує трьох сп�вроб�тни_ць, як� б працювали на повну
ставку, � одну сп�вробни_цю на наповний робочий день. Ц� сп�вроб�тни_ц� будуть
займатися створенням EL*C як повноц�нно функц�онуючої мереж�, заснованої на
членств�; над побудовою руху � забезпеченням ст�йкост� EL*C; а також адвокац�єю
потреб та �нтерес�в лесб�йок у Європ� та Центральн�й Аз�ї.
Ми хочемо провести третю конференц�ю EL*C, при цьому збер�гши її як можливо
б�льш доступною � пров�вши її у країн�, де це особливо необх�дно. 
Окр�м того, ми хочемо запустити у найближчий час нову ц�каву �н�ц�ативу. Ми
називаємо її «1 м�льйон лесб�йок – 1 м�льйон євро», � її суть полягає у тому, щоб
провести автобусний тур по Європ� та Центральн�й Аз�ї, протягом якого ми
намагатимемося охопити 1 м�льйон лесб�йок для документування � запису їхньої усної
�стор�ї (а також нашого власного досв�ду). Автобусний тур буде транслюватися у
прямому ефр� протягом к�лькох м�сяц�в. Для того, щоб додатково забезечити мету
охоплення 1 м�льйона лесб�йок (� 1 м�льйона євро), ми також орган�зуємо паралельну
глобальну краудфандингову кампан�ю. 

 
Фандрайзинг для ст�йкого лесб�йського руху займе певний час. Будь-яка допомога буде
корисною для нас, � ми повинн� бути наст�льки �новац�йними � креативними, наск�льки
це можливо, щоб бути спроможними це зробити!
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#LOVEFORELC - СВІТОВЕ

ТА ГЛОБАЛЬНЕ МЕДІА

ОХОПЛЕННЯ 

Конференц�я висв�тлювалася у б�льш н�ж
200 публ�кац�ях ЗМІ. Охоплення було
�нтенсивним, р�зноман�тним � сягало
св�тового масштабу. У Додатку 2, ми

включили огляд �з посиланнями на вс�
публ�кац�ї, розпод�лен� за країнами.
Українськ� мед�а оприлюднили 80
публ�кац�й, рос�йськ� – 60, а �нш�

публ�кувалися у США, Канад� та к�лькох
країнах Європи.

Лесб�йська мед�а-стратег�я є центральною у робот� EL*C. Одна з учасни_ць борду
в�дпов�дала за її реал�зац�ю протягом 4 м�сяц�в до конференц�ї у Києв�. Наша мед�йна
стратег�я базувалася на контактах з ус�ма м�жнародними журнал�стами, як� перебувають
у Києв�, до конференц�ї, додатково до тих журнал�ст�в, як� висв�тлюють питання ЛГБТІК та
фем�н�стськ� питання.
 
Ми також забезпечували видим�сть EL*C у ЗМІ м�ж двома конференц�ями через статт�, як�
пост�йно публ�куються, а також теле- або рад�о�нтерв'ю.

РЕСУРСИ
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АНАЛІЗ: МИ ДОСЯГЛИ ВКЛЮЧЕННЯ СЛОВО «ЛЕСБІЙКА» ДО ЗАГОЛОВКУ
ВІД  FOX NEWS

Конференц�ю висв�тлювали деяк� �з найб�льш потужних св�тових мед�а, як-от Fox News,
The Washington Post and Deutsche Welle.
 
Цьому сприяли дв� обставини:
 

Висв�тлення конференц�ї прес-агентствами AP � Reuters: Скор�ш за все, через
проведення конференц�ї в Україн� – країн�, яка знаходилась в центр� уваги (на що ми �
оч�кували) у зв'язку �з загальнонац�ональними виборами, на той час, безпосередньо
прес-агентства були зац�кавлен� у прес-конференц�ї. Перша конференц�я у В�дн� не
отримала такої уваги. 
Лесбофобн� атаки, як� забезпечували новинний прив�д для конференц�ї: щось
пост�йно в�дбувалося. Мы забезпечували п�дтримку �нтересу з� сторони журнал�ст�в
через оновлення у Facebook � Twitter, де конференц�я була широко п�дтримана �
обговорювалася ЛГБТІК-орган�зацями, правозахисними �нститутами, пол�тиками �
багатьма �ншими союзниками.

ВІД «THE WASHINGTON POST» ДО ЛЕСБІЙСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Конференц�я висв�тлювалася як � масовими мейнстримними мед�а, так � нац�ональними
лесб�йськими ЗМІ. В той час коли масов� мед�а зосередилися на атаках, ЛГБТКІ та
лесб�йськ� публ�кац�ї б�льше висв�тлювали присутн�сть Мон�ки Бен�с�о. Це забезпечило
р�зноман�тне висв�тлення конференц�ї – в�д безпосередньо новин до прес-портрет�в та
�нтерв'ю �з член_кинями – учасни_цями борду та учасни_цями конференц�ї. 
 
П�д час конференц�ї активн�сть у Facebook � Twitter була дуже високою, з� значним
�нтересом до того, що в�дбувалося навколо атак, а також до заход�в безпосередньо
конференц�ї, оск�льки деяк� з них транслювалися у прямому еф�р�. Пов�домлення
п�дтримки (#LoveForELC) та прив�тання – як в�д великих орган�зац�й (див. Додаток 2), так �
в�д дайк�в з усього св�ту – захопили Twitter.
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Хештег #lesbiangenius зарекомендував себе дуже популярним.
 
Фото з конференц�ї можливо переглянути на наших проф�лях у соц�альних мережах.
Слайдшоу �з деякими враженнями доступне онлайн на нашому YouTube канал�:
https://bit.ly/2QUy3cS

 
Колаж з� скр�ншот�в обговорень та пост�в на стор�нках EL*C у соц�альних мережах.
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П�д час конференц�ї у Києв�, член_кин� борду
та учасни_ц� конференц�ї зайняли
принципову позиц�ю та ч�тко висловилися
на п�дтримку �нклюзивного лесб�йського
руху. Конференц�я надала прост�р для
обговорення систем пригноблення, для
переосмислення наших прив�леїв, а також,
щоб кинути виклик лесбофоб�ї, б�фоб�ї,
трансфоб�ї, расизму та ксенофоб�ї, в�д яких
наш� сп�льноти не застрахован�, при цьому
не опиняючись у пастц� �єрарх�ї та
пригноблення.
 
Ми вийшли на сцену на п�дтримку Мон�ки
Бен�с�о, яка визначає себе як «лесбо-
фем�н�стку» � її дружини Мар�елль Франко,
членкин� ради �з Р�о-де-Жанейро, яка була
жорстоко вбита у 2018 роц�. Як Мон�ка
пояснила п�д час її ключової промови, кейс
Мар�ель дос� потребує свого вир�шення,
нав�ть зараз, через р�к п�сля її вбивства.
 
Повну її промову можна прочитати за
посиланням: https://bit.ly/2EXk4hK
 

З А Х О Д И  E L * C ,
П О В І Д О М Л Е Н Н Я  П Р О
П І Д Т Р И М К У  &  С О Л І Д А Р Н І С Т Ь

Фото: EL*C Київ – Інсайт.

#EuSouPorqueNósSomos
#WhoOrderedMariellesMurder
#QuemMandouMatarMarielle
#WhoKilledMarielleFranco 
#FightLikeMarielle 
#NossasFamiliasExistem
 

«ЦЯ ФУТБОЛКА «ХТО ЗАМОВИВ ВБИВСТВО

МАРІЕЛЛЬ?», ЦЕ ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ ДО

ТОГО ЧАСУ, ПОКИ ВЛАДА БРАЗИЛІЇ НЕ

ВІДПОВІСТЬ, ХТО БУВ ЇЇ СПРАВЖНІМ

ВБИВЦЕЮ, ОКРІМ ВБИВЦЬ, ЗААРЕШТОВАНИХ

ЧЕРЕЗ РІК ПІСЛЯ РОЗПРАВИ. Я ЛИШАЮ ВАМ

ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО БОРОТИСЯ ЯК МАРІЕЛЬ

– ОЗНАЧАЄ ЗБЕРІГАТИ НАДІЮ!»
 
Мон�ка Бен�с�о
(Сп�керка на в�дкритт�, актив�стка з прав
людини, Бразил�я)
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Член_кин� команди та учасни_ц� конференц�ї також орган�зували акц�ю на п�дтримку
транс*лесб�йок. У розпал� зростання трансфобних засуджень � звинувачень, EL*C
п�дтримала акц�ю сол�дарност�, щоб публ�чно п�дтвердити нашу м�с�ю включення ус�х, хто
�дентиф�кує себе як лесб�йки, фем�н�стки, б�, транс або кв�р, и ус�х �нших, хто почуває св�й
зв'язок �з лесб�йським актив�змом.

«ЗІРОЧКА ЖИВА І ЧУДОВО СЕБЕ ПОЧУВАЄ»
Олаве Ндуваньє
(Учасни_ця конференц�ї, TGEU,
Н�меччина)

В цьому роц�, QBPOC (Кв�р, чорношк�р� та люди кольору) пос�ли дуже вагоме м�сце в EL*C.
П�сля спроб «правих» демонстрант�в з�рвати под�ю, охорона, орган�зована для захисту
м�сця проведення, призвела до присутност� у простор� б�лих авторитарних чолов�к�в. П�д
час останнього пленарного зас�дання QBPOC виступили з проханням до орган�затор_ок
та учасни_ць посилити стратег�ї сол�дарност� серед лесб�йок.
 

«МОЯ СВОБОДА

ПОВ’ЯЗАНА ІЗ КОЖН_ОЮ ТУТ.

ІНТЕРСЕКЦІЙНІСТЬ – ЦЕ НЕ ЛИШЕ

ПРО ТЕ, ЩОБ ГОВОРИТИ ПРО  СВОЇ

РЕЧІ, ПРОТЕ ТАКОЖ СТВОРЮВАТИ

ПРОСТІР ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ

ВКЛЮЧЕНІ В ПРОЦЕС ОБМІНУ

СВОЄЮ РЕАЛЬНІСТЮ»
Наом� П�тер (Учасниця

конференц�ї, Н�дерланди)
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М и  ц е  з р о б и л и ! -  К л ю ч о в І
р е з у л ь т а т и
У пол�тично загостреному та ворожому контекст�, � незважаючи на неодноразов� загрози
та спроби залякати орган�затор_ок та учасни_ць, програма конференц�ї була збережена у
повному обсяз�, причому кожне пленарне зас�дання, воркшопи, а також ус� культурн� чи
соц�альн� заходи проходили усп�шно. Лише марш, який планували провести поза
межами основної локац�ї проведення, � де пол�ц�я не могла забезпечити належну
безпеку, довелося скасувати. У цьому розд�л� викладаються основн� результати
пленарних панелей та воркшоп�в, п�дсумовуючи насичен� дискус�ї та обм�ни.
 

З�рочка – це нар�жний кам�нь EL*C, � початкова точка для побудови сп�льноти,  яка
прагне в�добразити р�зноман�ття її учасни_ць. Однак, лише одного прагнення
недостатньо для охоплення ус�х та забезпечення �нтерсекц�йного представництва, � ми
пост�йно маємо п�ддавати наш� методи сумн�ву. 
 
Наведен� нижче приклади були запозичен� �з протокол�в дискус�й п�д час воркшоп�в.
Вони нагадують нам про р�зноман�сть лесб�йських досв�д�в, прагнень, а також про те, що
ми маємо продовжувати бути критичними щодо нашого актив�зму. 
 

Гендерн� конструкц�ї �снують в контекст� расизму � деколон�зац�я гендеру потребує
врахування расового компоненту п�д час звернення до гендерних оч�кувань та �дей
маскул�нност� � фем�нност�. Ширша �нклюзивн�сть у лесб�йському рус� повинна бути
пр�оритетною, щоб дозволити нам проживати наше ун�кальне та �ндив�дуальне життя.
Б�-�гнорування – це проблема. Необх�дно створити прост�р для б�льшої видимост� � для
того, щоб кинути виклик токсичним хибним уявленням � стереотипам, а також
обговорити терм�нолог�ю (б�сексуальн�сть, пансексуальн�сть, асексуальн�сть, кв�р).
Багато старших лесб�йок* з�штовхуються �з б�дн�стю. Вони страждають в�д гендерного
розриву в оплат� прац� та пенс�й. Нав�ть в одностатевих стосуках � там, де одностатев�
шлюби можлив�, вони з�штовхуються з б�льшими труднощами, незважаючи на
об’єднання ресурс�в, розпод�л витрат на житло � т.д.
Не вс� лесб�йки хочуть одружуватися � вар�ативн�сть лесб�йських способ�в життя
зам�нюється дом�нантною сусп�льною нормою моногамної пари, що також варто
враховувати. Виступати за одностатевий шлюб є важливим, однак нам необх�дно
пам’ятати та поважати той факт, що лесб�йки завжди формували стосунки та
сп�льноти в �накший спос�б

С т І н и  г о в о р я т ь :    З І р о ч к а  ж и в а  І  ч у д о в о  с е б е  п о ч у в а Є
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О б ’ Є д н а н І  в  л ю б о в І ,  о б ’ Є д н а н І  у  г н І в І

З перших момент�в конференц�ї стало очевидним одне: поза нашими р�зними реал�ями
та р�зноман�тними �дентичностями, в�дчуття сп�льноти та трепету в�д сп�льного єднання,
було суттєвим. Незважаючи на це, на воркшопах � пленарних зас�даннях пост�йно
виникало запитання про те, як створити рух, що охоплює вс� наш� реал�ї, � розв'язує дуже
р�зн� виклики, з якими стикаються лесб�йки в Європ� та Центральн�й Аз�ї, не ставлячи у
якост� пр�оритету потреби тих, хто має б�льше простору або безпеки, щоб бути
почутими. 

Конкретно цей виклик проявляється, в першу чергу, в дуже р�зних нац�ональних �
пол�тичних контекстах, в яких живуть лесб�йки, незалежно в�д того, перебувають вони
в Зах�дн�й або Сх�дн�й Європ� або на пострадянському простор�. Деяк� думки були
обговорен� п�д час дискус�ї про те, як практично побудувати рух, враховуючи наш�
р�зн� реал�ї та контексти: Подолання �снуючих «розд�лювач�в» означає вир�шення
всеохоплюючої невидимост�, лесбофоб�ї, дискрим�нац�ї та насильства, як� знайом� ус�м
лесб�йкам, а також розум�ння та розроблення спец�альних стратег�й, спрямованих на
просування прав лесб�йок на основ� того, що є реал�стичним та актуальним у їхн�х
країнах або рег�онах.
Гласн�сть та обм�н �нформац�єю – це є ключовим для розум�ння ситуац�й, як� необх�дно
вир�шити. Актив�ст_ки-лесб�йки з� Сх�дної Європи, Центральної Аз�ї, � особливо
П�вн�чного Кавказу, под�лилися прикладами дуже серйозного та всеосяжного
насильства, якого вони зазнають, включаючи випадки домашнього арешту,
ф�зичного насильства, позбавлення їж�, примусових шлюб�в, примусових самогубств �
поширених самоушкоджень арм�я � самогубства.
Важливим є розум�ння того, що те, що є безпекою для одн�єї людини, може бути
кошмаром для �ншої. Р�зн� реал�ї також потребують визнання та врахування травми, з
якою з�штовхуються багато лесб�йок в умовах державної лесбофоб�ї, �нституал�зованої
лесбофоб�ї правоохоронних орган�в � системи юстиц�ї, � як насл�док недов�ра, яку вони
в�дчувають по в�дношенню до представник�в держави � пол�ц�ї. Под�бним досв�дом
пересл�дування пол�ц�єю та пережитою травмою под�лилися чорношк�р�, а також
приналежн� до людей кольору, лесб�йки з ус�єї Європи, ще раз п�дкреслюючи як часто
гомофоб�я перетинається �з расизмом.

«З НАШОГО ДОСВІДУ, РОМСЬКІ ЖІНКИ НЕ МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ ЇХНЮ СЕКСУАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНО, ВОНИ

ЗАЗВИЧАЙ ПРИХОВУЮТЬ І ЖИВУТЬ У МЕЖАХ ГЕТЕРОНОРМАТИВНОСТІ. МИ, ЯК РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР

«ROMNJAKO ILO» БАЖАЄМО ПІДТРИМАТИ КОЖНУ ЖІНКУ, ЯКА ХОЧЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ У СВІЙ ВЛАСНИЙ СПОСІБ,

ТОМУ ЩО ЦЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ТОМУ ЩО ТАКІ НАШІ СВОБОДИ. МИ ВВАЖАЄМО, ЩО НАМ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ

ПРО ЦЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ У НАШІЙ СПІЛЬНОТІ І У РУСІ. НАМ ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ ПІДТРИМУВАТИ ОДНА ОДНУ,

БУТИ СОЛІДАРНИМИ І ЗАЛИШАТИСЯ НЕСКОРЕНИМИ!»
 
Весна Чер�мов�ч
(Учасниця конференц�ї, ромська актив�стка, Серб�я)
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Хоча рух все ще перебуває в процес� побудови, в�н має величезний пул талант�в, досв�ду,
драйву � загального лесб�йського бачення, яке можна отримати, як в�д досв�дчених
актив�ст_ок, палких молодих дайк�в, створених орган�зац�й, неформальних громадських
груп, публ�чних людей та рольових моделей або л�дер�в м�сцевих громад. Отримуючи
�нформац�ю в�д автор_ок, пол�тик_инь, художни_ць, досл�дни_ць, журнал�ст_ок,
правозахисни_ць тощо, стало очевидним, що в багатьох напрямках член_кин�
EuroCentralAsian Lesbian* Community вже важко працюють над викроєнням простору. Ми
просуваємо наш� голоси через засоби масової �нформац�ї та публ�чний дискурс,
збираючи так� необх�дн� дан� про наше життя � досв�д, а також в�дкриваючи наш� реал�ї,
боротьбу � пристрасть через мистецтво. Нижче наведен� приклади лесб�йської орган�зац�ї
та її численних облич:

Дайк марш� проходять у Н�меччин�, Бельг�ї, Швейцар�ї та Австр�ї. Дайк марш� потр�бн�
усюди, для б�льшої видимост�, для лесб�йської joie de vivre, � для пол�тичних заяв, як�
вони репрезентують. Також було отриман натяки, що використання слова «дайк»,
очевидно, є приваблив�шим � дозволить лесб�йкам б�льше виходити на вулиц�! 
Зм�на покол�нь � те, як лесб�йки п�д�ймають це питання, у зв’язку �з цим, розширення
використання Інтернету зд�йснило важливий вплив на те, щоб лесб�йки отримували
�нформац�ю легше, а також через нетворк�нгов� простори через групи, соц�альн� мед�а
тощо.
Групи на кшталт Inspira Project у Польщ� були змотивован� результатами EL*C у В�дн�
ще у 2017. Учасни_ц� под�лилися тим, що EL*C стала для них простором для
зосередження та збору енерг�ї, що слугувало початком для нац�ональних або
локальних проект�в, очолюваних лесб�йками.  На рег�ональному р�вн�, EL*C,
безумовно, створила �мпульс для в�д/побудови м�жнародного лесб�йського руху.

«МИ ПОТРЕБУЄМО ГНІВУ. МИ ПОТРЕБУЄМО РЕАЛІЗМУ. МИ ПОТРЕБУЄМО ЛЮБОВІ».
Джоель Самб�
(членкиня команди EL*C, Бельг�я)
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Б І г  з  п е р е ш к о д а м и

За допомогою р�зних дискус�й стало зрозум�ло, що для того, щоб п�двищити видим�сть та
сприяти побудов� руху та структурним зм�нам, необх�дно проанал�зувати та подолати так�
перешкоди:
 

Рух антигендерної �деолог�ї. Цей рух демонструє значну загрозу життям лесб�йок у
багатьох р�зноман�тних напрямках. Особливо завдяки нападам на громадянське
сусп�льство, права ж�нок, права ЛГБТІК та расистськ�й � ксенофобн�й риториц� [7]. 
Брак ф�нансування для проект�в, ор�єнтованих на лесб�йок або орган�зац�й, як�
очолюють лесб�йки у Європ� та Центральн�й Аз�ї. 
Брак доступност� всеб�чних та пор�внюваних даних та досл�джень, в центр� яких стояло
б життя лесб�йок. 
Виклик у побудов� руху, зосередженого навколо соц�альної групи, �сторично
замовчуваної або/та крим�нал�зованої.

[7]  Антигендерний  рух  набуває  р�зноман�тних  форм  �  з'являється  у  б�льш�й  к�лькост�  простор�в  та  �нституц�й,  н�ж  ми
нав�ть  можемо  соб�  уявити.  Ми  бачимо  їх  у  парламентах,  консультативних  установах  або  у  склад�  кер�вних  орган�в
на  нац�ональному,  м�жнародному  та  глобальному  р�внях.  Вони  добре  орган�зован�,  розвиваються  �  використовують
дискурси  з  прав  людини  (наприклад,  свободу  слова),  щоб  викладати  свою  позиц�ю.

« П Р И Б Е Р І Т Ь  С О Р О М  З І  С В О Г О

Ш Л Я Х У !  М И  П О Т Р Е Б У Є М О  Д Л Я

Ж І Н О К  С Е Р Е Д О В И Щ ,  В І Л Ь Н И Х

В І Д  С О Р О М У ,  Т О М У  Щ О  Н А С

П Р И С О Р О М Л Ю Ю Т Ь  Ч Е Р Е З

З А Н А Д Т О  В Е Л И К У  К І Л Ь К І С Т Ь

Р Е Ч Е Й » .  
 
 

Марта  Сусак  
(учасниця  конференц�ї ,

Н�меччина)
П�дб�рка  малюнк�в  з
конференц�ї  EL*  C  у
Києв�,  Мараме  Кане,
Паризький  ЛГБТ  Центр
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Л е с б І й с ь к а  м е р е ж а  д л я  л е с б І й с ь к о Ї  р е в о л ю ц І Ї
П�д час конференц�ї команда EL*C провела сес�ї п�д назвою «Massive Brainstorm!! What
should the future network of the EL*C look like?» («Масштабний брейншторминг!! Як має
виглядати майбутня мережа EL*C?»), щоб об'єднати актив�ст_ок-лесб�йок, зац�кавлених у
тому, щоб створити сильну мережу – поза межами орган�зац�ї конференц�й щодва роки.
Перша �дея створення ЄвроЦентрально-аз�йської лесб�йської мереж� виникла з першої
конференц�ї, орган�зованої у В�дн�. У Києв� команда EL*C скористалася можлив�стю
под�литися роботою, яку вона зробила з 2017 року, намагаючись уявити соб� створення
мереж�. У Києв� учасни_ц� також мали можлив�сть под�литися своїми думками про нову
назву мереж�, яку буде називатися: EuroCentralAsian Lesbian* Community [8].
 
Поряд �з сес�ю брейнштормингу, нижче висв�тлен� питання про те, як лесб�йське бачення
об’єдналося разом у Києв�. Ми також д�зналися � хочемо мати на уваз� майбутню
сп�впрацю, велику к�льк�сть областей � простор�в, де зараз розробляється лесб�йське
бачення:
 
 

[9]  У  той  же  час  в  �нших  м�сцях  пол�ц�я  -  це  наш�  найг�рш�  вороги.  Наприклад,  незабаром  п�сля  конференц�ї  ми
отримали  тривожну  зв�стку,  що  пол�ц�я  зд�йснила  рейд  у  бар�  в  Б�шкеку,  Киргизстан,  де  лесб�йки  святкували  День
видимост�  лесб�йок*.  Пол�ц�я  запросила  пресу,  щоб  сфотографувати  свою  акц�ю.  Вже  через  к�лька  дн�в  за  цим
посл�дували  пересл�дування  оф�ц�йного  п�кн�ку  1  травня,  який  проводився  фем�н�стичним  рухом  «8/365»,  з  боку
ультраправих  груп  у  Б�шкеку.  Пол�ц�я  була  присутня,  але  робила  вигляд,  що  вони  н�чого  не  бачили.

Л е с б І а н І з а ц І я  І н с т и т у ц І й

Наш� правовий контекст значно в�др�зняється у Європ� та Центральн�й Аз�ї. Ми не завжди
можемо використовувати (м�ж)нац�ональне законодавство, щоб претендувати на те, що
повинне бути нашим правом. Залежно в�д нац�ональної ситуац�ї та законодавства,
стратег�ї та справи, як� ми подаємо до суду, дуже р�зн�. Проте ця робота проводиться по
вс�й Європ� та Центральн�й Аз�ї з широкого кола питань � з р�зними стратег�ями.
 
Трен�нги для персоналу в �нституц�ях виявилися ключовими для п�двищення р�вня
об�знаност�. Одним з приклад�в є голландська пол�ц�я, яка готує оф�цер�в таким чином,
щоб мати змогу адекватно розсл�дувати злочини, спричинен� фоб�єю щодо ЛГБТІК. Така
робота проводиться � в ряд� �нших країн [9].

Л е с б І й с ь к е  м и с т е ц т в о
б о р о т ь б и

Конференц�я розпочалася з верн�сажу мистецьких роб�т дайк�в, серед ус�х �нших речей,
що демонструють, що виражають напружен�сть м�ж фантастичним сх�дним минулим �
невизначеним зах�дним майбутн�м.

[8]  Подальш�  результати  брейншторминг�в  можна  знайти  у  висновку  та  наступних  частинах  цього  зв�ту.
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[10]  https://www.ihl ia.nl/wp-content/uploads/2018/09/ILIS_booklet_04-CC_def.pdf

П а м ’ я т ь ,  а р х І в у в а н н я    &  « Ї Ї »   І с т о р І я

Dyke Market був про «участь». Ми задумали це м�сце як
в�дкритий прост�р, в якому можна було б в�дкрити для себе
творч�сть лесб�йок, залучених до 2-го «випуску» EL*C. Чотири
художни_ц� представили свої роботи на Dyke Market. На
додаток до роб�т, представлених на конференц�ї, художни_ц�
провели свої в�дпов�дн� воркшопи, щоб запропонувати
партисипативний та творчий момент, який показав би ц�кав�
результати � сприяв би прекрасним обм�нам, як от воркшоп
Body Lab, який п�сля ультраправих атак виявився важливим
моментом в�дновлення впевненост� в соб�.
 
У воркшоп� «Behind the books – celebrating lesbian* and queer
writers» («Поза книгами – в�дзначаємо письменниць лесб�йок*
та кв�р»), Мантши Хузвайо, Джоель Самб� та Детт� Гоулд, серед
�ншого, говорили про те, як зростати � жити як чорношк�ра
лесб�йка, в Африц� або м�ж континентами. Умови життя
можуть бути досить жорсткими, особливо для чорношк�рих
лесб�йок, що призвело до того, що Джоель Самб� сказала: «Я
можу взяти або калашников, або ручку». «Якщо ми не будемо
писати свої власн� �стор�ї, то н�хто б�льше не буде!» сказала
Детт� Голд, п�дкреслюючи, що письмо є надзвичайно
важливим як для наших житт�в, так � для отримання слова.
Детт� Гоулд та Мантша Хузвайо розпочали самвидав, � Маншта
Хузвайо зробила крок до публ�кац�ї �нших, у в�дпов�дь на
в�дсутн�сть готовност� головних видавництв зробити це.

Пам'ять є мистецтвом � дуже ц�нною для актив�ст_ок. Фактично,
конференц�я також була визнана у якост� можливост�
в�дзначити деяких �з багатьох лесб�йок, як� допомогли
викроїти прост�р, за розширення якого ми все ще боремося.
Для цього ми назвали зали для наших воркшоп�в та
пленарних зас�дань на честь таких лесб�йок, як: Одр� Лорд,
Б�лл� Джин К�нг, Леся Українка, В�рджин�я Вулф та The Lesbian
Avengers (Лесб�йськ� месники), серед ус�х �нших.
 
Розум�ння того, зв�дки ми вс� походимо як рух, є життєво
важливим. Це можна зробити за допомогою досл�джень �
арх�вування. Ця робота є ключем до в�дновлення нашої
лесб�йської �стор�ї.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я  –  Ц Е  С И Л А

Окр�м зусиль EL*C, спрямованих на вироблення всеб�чних та
пор�внюваних даних про лесб�йок, конференц�я стала
ун�кальною можлив�стю для обм�ну та обговорення �нших
под�бних досл�дницьких проект�в, зосереджених на лесб�йках.
В�д цих дискус�й виникли приклади портал�в, створених для
пов�домлень про злочини на ґрунт� ненавист�, де з�бран� дан�
будуть використовуватися для розсл�дування кейс�в. Так�
портали, як ус� погодились, є корисними � необх�дними для
збору статистики.
 
В одному випадку, за допомогою спец�ального опитування,
досл�дники отримали �нформац�ю про г�неколога, який
в�дправив лесб�йку до псих�атра, щоб вил�кувати її в�д
«лесб�йства», та висунув це як умову для подальшого
л�кування. Виходячи з ц�єї �нформац�ї, досл�дницька група
розпочала п�дготовку г�неколог�в � їм вдалося знизити
поширен�сть лесбофоб�ї.
 

Одним �з приклад�в в�дновлення «її» (ж�ночої) �стор�ї є «л�н�я
часу» - «таймлайн» М�жнародної �нформац�йної служби
лесб�йок (ILIS), яка була зроблена п�сля першої конференц�ї
EL*C, [10]. ILIS була одн�єю �з попередниць EL*C протягом 1980-
х � 1990-х рок�в. Цей перший проект стартував переважно в
Європ�. У 1986 роц� 400 ж�нок з усього св�ту зустр�лися п�д час
конференц�ї у Женев�. З того часу ILIS зростала, а в Аз�ї та
Латинськ�й Америц� в�дбулося к�лька рег�ональних зустр�чей.
Але «її» �стор�я сягає набагато глибше, якщо ми добре
вдивимося.
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М І Л Ь Й О Н  Л Е С Б І Й О К  Д Л Я
« Д А Й К О В І Ш О Г О  М А Й Б У Т Н Ь О Г О » !
Щ О  Б У Д Е  Н А С Т У П Н И М  У  П О Б У Д О В І
Є В Р О Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О А З І Й С Ь К О Ї
Л Е С Б І Й С Ь К О Ї *  С П І Л Ь Н О Т И ?

Кадр �з в�део �з зображенням передньої частини автобусу, де в�д руки написано  «Лесб�йський
експрес». Фото: Барбара Хаммер - СУПЕРДАЙК ЗУСТРІЧАЄ МАДАМ X кадр �з в�део (1975).

З моменту зустр�ч� на К�пр� у 2016 роц�, п�д
час якої з�бралися понад 70 лесб�йок з
Європи та Центральної Аз�ї � д�йшли
висновку, що лесб�йкам не вистачає
фундаментальних структур, �нструмент�в �
механ�зм�в для боротьби з лесбофоб�єю,
сексизмом, ж�нконенависництвом � вс�ма
�ншими типами дискрим�нац�ї, стало
зрозум�лим, що �снує нагальна потреба у 

створенн� пост�йної платформи, яка б
забезпечувала безперервне, посл�довне та
стратег�чне сп�вроб�тництво, обм�н та сп�льн�
д�ї. Ця думка була додатково досл�джена та
п�дтверджена на перш�й Європейськ�й
Лесб�йськ�й* конференц�ї у В�дн� у жовтн� 2017
року. В результат�, команда EL*C отримала
завдання розпочати процеси, як� необх�дн� для
створення лесб�йської мереж� для Європи та
Центральної Аз�ї.
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З ц�єю метою команда EL*C �нтенсивно
працює протягом 2018 та 2019 рок�в по
вир�шенню наступних завдань: оц�нка та
анал�з стану лесб�йських орган�зац�й;
збирання наявних доказ�в про справжн�
реал�ї лесб�йок; запуск додаткових заход�в,
що генерують дан�; визначення потенц�йних
стратег�чних пр�оритет�в, ц�лей та д�яльност�
EL*C як мереж�; � анал�з р�зних моделей
мережевих структур, як� найкращим чином
в�дпов�датимуть масштабам � ц�лям EL*C як
мереж�. Це було зроблено в рамках
п�дготовки до широкого процесу
консультац�й з лесб�йським рухом по вс�й
Європ� та Центральн�й Аз�ї з метою
становлення EL*C як пост�йної мережевої
структури.
 
З урахуванням вищезазначених ц�лей,
результати та пропозиц�ї щодо цих процес�в
бул представлен� та протестован� на
Європейськ�й Лесб�йськ�й* конференц�ї у
Києв� у рамках двох сп�льних
брейншторминг�в з учасни_цями
конференц�ї. П�д час цих сес�й учасни_ц�
мали змогу обговорити бачення та м�с�ю
мереж�, її ц�нност� та принципи, її стратег�чн�
пр�оритети, сфери роботи та д�яльност�, а
також найб�льш ефективн� методики та
внутр�шн� структури, як� б наблизили нас до
в�д/побудови лесб�йського руху та
покращення життя лесб�йок у Європ� та
Центральн�й Аз�ї.
 
 

створення сп�льних стратег�й для
майбутнього лесб�йських орган�зац�й у
Європ� та Центральн�й Аз�ї. Виходячи з
рекомендац�й першої Європейської
Лесб�йської* конференц�ї 2017 року та
п�дготовчих процес�в у 2018 та 2019 роках, а
також низки подальших консультац�й з
лесб�йськими рухами, EL*C переросла лише
орган�зац�ю под�й кожн� два роки � зробила
см�ливий крок вперед, щоб побудувати та
оф�ц�йно заснувати лесб�йську мережу, а
також зд�йснити р�зн� заходи з адвокац�ї,
досл�дження та розбудови спроможност� для
зм�цнення та в�д/побудови ослабленого
лесб�йського руху та захисту прав лесб�йок.
П�сля цих перетворень назва EL*C, як
Європейська Лесб�йська* конференц�я,
б�льше не є доречною � потребує зм�н, щоб
в�добразити сферу роботи EL*C, � ч�тко
включити у назву Центральну Аз�ю,
одночасно роблячи акцент на лесб�йськ�й
сп�льнот�, яка знаходиться у центр� уваги
нашої роботи. За нову назву EL*C було
проголосовано учасни_цями конференц�ї, �
було вир�шено, що новою назвою буде: EL*C
–  EuroCentralAsian Lesbian* Community.

МИ МАЄМО НОВУ НАЗВУ: EL*C

EUROCENTRALASIAN LESBIAN* COMMUNITY

EL*C стартувала як конференц�я, що
проводиться раз на два роки, як перший
крок на шляху об'єднання лесб�йських рух�в,
обм�ну досв�дом та думками, а також

Фото: EL*C Київ – Інсайт. 
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Боротися з ус�ма формами насильства,
дискрим�нац�ї та �нтерсекц�йних утиск�в, з
якими стикаються лесб�йки в Європ� та
Центральн�й Аз�ї, як у громадському, так � в
приватному житт�;
Представляти потреби та �нтереси лесб�йок,
лоб�юючи та виступаючи за захист прав
людини та основних свобод лесб�йок на
рег�ональному та глобальному р�внях, а
також п�дтримуючи актив�ст_ок та лесб�йськ�
орган�зац�ї, як� виступають на м�сцевому
р�вн�.

МИ МАЄМО АМБІЦІЇ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ

ПРІОРИТЕТИ

Фото: EL*C Київ – Інсайт.
 

П�д час одн�єї �з сес�й брейнштормингу п�д
час конференц�ї, значна к�льк�сть учасни_ць
взяла участь у захоплюючих дискус�ях про
те, на чому має зосередитися EL*C,
перетворюючись на мережеву структуру.
Учасни_ц� конференц�ї обм�нялися та
проанал�зували свої думки та досв�д у
рамках лесб�йського руху та визначили
виклики, прогалини та нагальн� потреби.
Учасни_ц� також оц�нили соц�ально-
пол�тичн� тенденц�ї, середовище та
контексти, а також показали EL*C см�ливий,
амб�тний � революц�йний шлях до б�льш
«дайкового» майбутнього. На основ�
лесб�йського бачення учасни_ць було
рекомендовано, що EL*C повинна:      
 П�дтримувати та єднати лесб�йськ�

сп�льноти в Європ� та Центральн�й Аз�ї,
досягаючи якомога б�льшої к�лькост�
лесб�йок, р�зноман�тного походження та
з р�зним досв�дом, включаючи тих, як� не
займаються актив�змом, та тих, як�
живуть у перифер�йних та с�льських
районах; 
Розширювати можливост� лесб�йських
орган�зац�й в Європ� та Центральн�й Аз�ї,
зм�цнюючи потенц�ал актив�ст_ок-
лесб�йок та л�дер_ок, а також протид�ючи
негативним тенденц�ям, що сприяють
зменшенню ф�нансування та ресурс�в
для лесб�йських �н�ц�атив; 
П�двищити видим�сть лесб�йок в
актив�зм�, засобах масової �нформац�ї,
пол�тиц�, науц�, р�зних профес�ях � в
сусп�льств� в ц�лому, забезпечуючи зб�р,
анал�з та поширення �нформац�ї та
даних про лесб�йок;
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МИ БУДЕМО МАТИ ІННОВАЦІЙНУ СТРУКТУРУ МЕРЕЖІ
Друга сес�я брейнштормингу була присвячена вивченню майбутньої структурної модел� EL*C,
оск�льки вона перетворюється на пост�йну мережу, що базується на членств� для лесб�йок у
Європ� та Центральн�й Аз�ї (Додаток 3). Протягом ц�єї сес�ї учасни_ц� мали можлив�сть
пом�ркувати щодо структури модел�, яка була запропонована EL*C. Учасни_ц� також мали
можлив�сть под�литися �деями щодо подальшого вдосконалення, визначити потенц�йн�
виклики та шляхи їх подолання, запропонувати р�зн� методолог�ї управл�ння та практичн�
кроки щодо того, як створити �нновац�йну, «сп�вроб�тницьку» та �нклюзивну структуру, яка
буде ґрунтуватися на принципах демократ�ї, прозорост�, п�дзв�тност� та горизонтальност�, при
цьому зосереджуючись на окремих лесб�йках як член_кинях мереж�, та впроваджуючи
�нновац�йн� структурн� р�шення, як� виходять за рамки традиц�йних та патр�архальних
структур, як� базуються на вертикальному розпод�л� влади, як це спостер�гається у багатьох
под�бних мережах та орган�зац�ях. Для цього учасни_ц� конференц�ї запропонували, щоб EL*C
як мережа повинна:
1. Бути �нновац�йною та враховувати специф�чн� та р�зноман�тн� потреби лесб�йських
орган�зац�й у Європ� та Центральн�й Аз�ї;
2. Ґрунтуватися на окремих лесб�йках як повноправних член_кинях � забезпечувати прозору,
демократичну та доступну участь лесб�йок �з р�зним досв�дом;
3. Бути амб�тною � намагатися охопити якомога б�льше лесб�йок з метою отримати 1 м�льйон
лесб�йок як член_кинь мереж�.
4. Включити лесб�йськ� групи та орган�зац�ї, додатково до окремих член_кинь, як частину
мережевої структури, з метою забезпечення в�дпов�дного, контекстно-ор�єнтованого досв�ду,
консультац�й та п�дтримки, шляхом т�сного стратег�чного партнерства та сталого
сп�вроб�тництва;
5. Забезпечити, щоб р�зн� частини мережевої структури працювали горизонтально,
забезпечуючи при цьому доступн�сть � проникн�сть  р�зноман�тних голос�в окремих лесб�йок в
ус�й структур�.
 ЯКІ НАСТУПНІ КРОКИ?
В межах зусиль, спрямованих на перетворення EL*C на пост�йну � сталу мережу для лесб�йок у
Європ� та Центральн�й Аз�ї, на конференц�ї було оголошено про створення Консультативного
ком�тету EL*C. Метою Консультативного ком�тету EL*C є розширення та зм�цнення
спроможност� EL*C усп�шно трансформуватися у мережу. Побудова мереж� такого масштабу �
такого р�вня складност�, враховуючи, що її створення буде одн�єю �з найважлив�ших та
знакових под�й в �стор�ї лесб�йських орган�зац�й, є складним � захоплюючим процесом, що
вимагає сп�льних зусиль. З ц�єю метою Консультативний ком�тет є в�дкритим для вс�х, хто
бажає приєднатися до нас � под�литися своїми лесб�йськими навичками, щоб ми могли
побудувати м�цну � ст�йку мережу, здатну впливати на прогресивн� зм�ни, як� нестимуть
лесб�йське бачення св�тов�.  Консультативний ком�тет сп�впрацюватиме з поточною командою
EL*C над р�зними завданнями, пов'язаними з подальшим розвитком ц�лей, стратег�й � заход�в
мереж�, а також �з мережевими структурами, процедурами � документами, а також буде
залучений до розробки моделей сталого розвитку. 
 
Консультативний ком�тет розпочне свою роботу у вересн� 2019 року, � має на мет� завершити
процеси оф�ц�йного створення мереж� до середини 2020 року, що дозволить нам розпочати
захоплюючу � революц�йну подорож до охоплення м�льйона лесб�йок для б�льш «дайкового»
майбутнього.
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ДОДАТОК 1- ПІДСУМОК КОНФЕРЕНЦІЇ 

ФОРМИ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗАГАЛОМ: 80 в�дпов�дей

Якою м�рою конференц�я задов�льнила ваш�
оч�кування? 

(1: погано // 6: чудово)
В�к респондент�в

Чи була конференц�я потр�бною для
актив�ст_ок-лесб�йок у Європ�  та

Центральн�й Аз�ї 
(1: ан�трохи// 6: дуже)

Оц�нка програми 
(1: погано // 6: чудово)
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Location in Kyiv and safety issues

64,8% переконан�, що р�шення про проведення конференц�ї у Києв� було вдалим.
Оц�нка �нформац�ї, пов’язаної з безпекою (1: погано // 6: чудово): 52,5%: 6; 29,5%: 5.
Оц�нка наших зусиль щодо забезпечення безпеки  (1: погано // 6: чудово): 66,2%: 6;
23,9%: 5. 

Можлив�сть висловлення чиєїсь думки
(1: погано // 6: чудово)

Інклюзивн�сть 
(1: погано // 6: чудово)

Питання �нтерсекц�йност� 
(1: погано // 6: чудово)

Загальн� коментар� щодо р�зноман�тност�, �нклюзивност� та �нтесекц�йност�

Локац�я у Києв� та питання безпеки
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ДОДАТОК 2- МЕДІЙНЕ ПОКРИТТЯ

dw.com: How is the European conference of lesbians going in Kyiv?
hromadske.ua: Several people with posters “The Family is a union of men and women” came to
a lesbian conference.
humanrights.org.ua: The ultra-right in Kyiv tried to disrupt the European Lesbian Conference.
rubryka.com: In Kyiv, radicals are rallying against the “European Lesbian Conference”
ua.korrespondent.net: Kyiv residents came to protest because of lesbian conference.
espreso.tv: In Kyiv participants of the “European Lesbian Conference”have been attacked.
ukrinform.ua: The police guard a lesbian conference in Kiev, which yesterday had been tried to
disrupt.
politkrytyka.org: The Lesbian pan-European movement visited Kyiv.
kiev.ua: On the Livoberezhna tried to disrupt the European Lesbian conference.
nv.ua: In Kyiv, radicals with gas attacked participants of the Lesbian conference, ten victims
kyivpost.com: Hundreds of lesbian activists to meet in Kyiv on April 11-14

УКРАЇНСЬКІ СТАТТІ: 65 СТАТЕЙ З УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЕ ТБ

euronews.com: In Kyiv, they tried to disrupt the congress of lesbians.
TCH Ukraine – YouTube channel: The ultra-right organizations attacked the hotel where the
lesbian conference took place.
vikna.stb.ua: https://vikna.stb.ua/ua/issue/vipusk-vid-12-04-2019-22-00/ (Video only available in
Ukraine)

РОСІЙСЬКІ СТАТТІ: 80 СТАТЕЙ РОСІЙСЬКОЮ, БІЛЬШІСТЬ ІЗ НИХ Є ПЕРЕКЛАДЕНИМИ КОПІЯМИ УКРАЇНОМОВНИХ ВЕРСІЙ

lenta.ru: Ukrainian radicals turned against lesbians.
rusnext.ru: Kyiv residents went to the Maidan because of the lesbian conference.
ruainform.com: In Kyiv, protested against the lesbian conference.
glavred.info: In Kyiv, the radicals attacked a lesbian conference: there are victims.

РОСІЙСЬКЕ ТБ

ntv.ru: In Kyiv, the radicals attacked the lesbian conference

АМЕРИКАНСЬКІ, КАНАДСЬКІ, ІРЛАНДСЬКІ СТАТТІ & АНГЛІЙСЬКІ

foxnews.com: Ukrainian ultra-right spray tear gas over lesbian gathering
washingtonpost.com: Ultra-right activists hound European lesbian conference
gaycitynews.nyc: Lesbians Overcome Far-Right Protestors at Kiev Conference
openlynews.com: ‘Are you scared?’ – Protests as lesbian conference kicks off in Ukraine
pinknews.co.uk: Lesbian conference in Ukraine targeted by anti-LGBT protesters
New Jersey Herald: Ukrainian ultra-right spray tear gas over lesbian gathering
msn.com: Lesbian conference in Ukraine targeted by anti-LGBT protesters
thestar.com: Ultra-right activists hound European lesbian conference
gcn.ie: Hundreds of Lesbian Activists Meet At International Conference In Ukraine
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nouvelobs.com: Olena Shevchenko : celle qui voulait que les lesbiennes d’Europe de l’Est ne
soient pas oubliées
komitid.fr: Esprit de sororité et bulle de « génie lesbien » à Kiev : on vous raconte la 2ème
édition de l’European Lesbian* Conference
Gouinement Lundi: Radio show
tetu.com: « On veut mettre la pression à l’échelle internationale » : Silvia Casalino, co-
présidente de la conférence européenne lesbienne
liberation.fr: Ukraine: la conférence lesbienne européenne prise pour cible par des
manifestants anti-LGBT

НІМЕЦЬКІ СТАТТІ

bild.de: After attack at Lesbians Conference, Video message from Minister Giffey
dw.com: Far-right protesters target European Lesbian Conference in Ukraine
siegessaeule.de: European Lesbian Conference: Between Hate and Love
l-mag.de: European lesbian conference in Kiev: hatred, love and the lesbian revolution
queer.de: Germany as LGBTI advocate in Europe?
blu.fm: “We are not afraid”: Lesbian conference in Kiev starts despite homophobic protests
euronews.de: Right-wing extremists attack LGBT conference in Kiev
quarteera.de: 2. European Lesbian* Conference in Kiev

IІТАЛІЙСЬКІ СТАТТІ

eastjournal.net: UKRAINE: The success of the second European Lesbian * Conference

ФРАНЦУЗЬКІ СТАТТІ

ІСПАНСЬКІ СТАТТІ

eldiario.es: “Go back to hell, sodomites”: several protesters try to boycott the European lesbian
conference in Kiev
player.fm: Kika Fumero talks about the SECOND EUROPEAN LESBIAN * CONFERENCE
xarxanet.org: Visibilitat i amenaces a la trobada europea de lesbianes
Directa: https://directa.cat/llums-i-ombres-de-la-conferencia-lesbiana-a-kiev/

Associated Press: Ultra-right activists hound European lesbian conference
Reuters: ‘Are you scared?’: Protests as lesbian conference kicks off in Ukraine
Taiwan News: Far-right protesters target European Lesbian Conference in Ukraine

ПРЕС АГЕНЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

UN Women: The largest network of lesbian activists in the region call for greater equality and
inclusion
Human Rights Watch: Lesbians Held Conference in Kyiv Despite Counter Protests
Thomson Reuters Foundation: ‘Are you scared?’ – Protests as lesbian conference kicks off in
Ukraine
Amnesty International: Ukraine: Attacks on the European Lesbian Conference must be
condemned.
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ДОНОРИ EL*C У КИЄВІ

ЗРОБІТЬ ВНЕСОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОБОТИ EL*C!
EUROPEAN
LESBIAN* CONFERENCE IBAN:
AT 511 2000 100 200 34459
BIC BKAUATWW
Bank Austria
Прим�тка: Donation EL*C
 
 
 

ДОДАТОК 3 - Майбутня структурна

модель EL*C



«АктивІзм – це внесок,

який я сплачую для

життя на цІй планетІ».

- АлІс Волкер

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Email:  
info@europeanlesbianconference.org
info@lesbiangenius.net
Web: 
https://europeanlesbianconference.org
https://lesbiangenius.net
Twitter: @EuroLesbianCon
Facebook: Europeanlesbianconference
Instagram: europeanlesbianconference


