
Громадянське суспільство

Громадянське суспільство в сучасному розумінні має дуже багато значень:
- Громадянське суспільство - це суспільство, здатне до самоорганізації.
- Громадянське суспільство - це суспільство, свідоме потреб членів спільноти, зацікавлене
справами спільноти, а його члени сповнені очуттям персональної відповідальності
за сусіпільне благо.
- Громадянське суспільство забезпечує громадський контроль політичних установ,
а також є важливим джерелом інспірування при творенні програм.
- Громадянське суспільство вимагає активності кожного окремого громадянина, які діють на
користь оптимального формування громадського життя і зрівноваженого розвитку.
- Громадянське суспільство вимагає існування інституцій (громадських об’єднань) поза сім'єю,
державою і ринком, де люди об’єднуються заради спільних справ.
- Громадянське суспільство стимулює членів спільноти до спільних, колективних дій для
здійснення спільних справ, виборювання преференції чи просування ідеї в суспільній сфері.
- Громадянське суспільство складається з діяльності на різних рівнях інституціоналізації.

Таких, наприклад, як:
- позаурядові (фонди, товариства) організації

- громадські рухи

- неформальні об'єднання, ініціативи, кооперативи

- профспілки тощо.

- громадянська

- пов'язана з конкретною тематикою (екологія, права жінок, права меншості, прозорість,
доступ до інформації)

- релігійна

- освітня

Громадянське суспільство відіграє величезну роль на всіх рівнях дії демократичного суспільства -
починаючи від рівня мікро - сімей, сусідів тощо, до так званого макроструктурного рівня -
державного і міжнародного, а також включає в себе взаємодію між державними установами та
міжнародними об’єднаннями.

Функції громадянського суспільства

- робить можливою більшу соціальну активність громадян
- виконує важливі ролі в стабілізації демократичної системи
- зменшує вірогідність виникнення диктатури більшості
- репрезентує діяльність спільноти
- збільшує потенціал місцевих громад
- зменшує прірву між урядом і спільнотою
- впливає на ведення політики (напр. екологічної, пов'язаної з правами людини тощо)
- репрезентує діяльність суспільства
- стимулює політичну свідомість громадян
- впливає на зміни в суспільстві
- будує суспільний і культурний капітал
- може впливати на інтеграцію різних середовищ (напр. старшого покоління і молоді)



Антидискримінація

Дискримінація – це трактування особи як нерівної, гіршої з огляду на її приналежність до певної
групи, вирізненої на підставі однієї ознаки, і яка походить від існуючих стереотипів
і упереджень. Вона відзначається несправедливим трактування окремих осіб, що необгрунтовано
кривдять інших через їх групову приналежність.

Причиною (передумовою) дискримінації можуть бути як природжені ознаки, незалежні від нас,
пов’язані із нашою тотожністю, так і набуті ознаки, та ті, які ми самостійно обрали. Первинні
елементи нашої тотожності, тобто ті, яких ми не вибираємо, і які дуже важко або неможливо
змінити, такі, як стать, вік, колір шкіри, рівень підготовленості, національне
і етнічне походження, психосексуальна орієнтація, належать до так званих ознак, що юридично
захищаються, оскільки до них найчастіше звертаються положення антидискримінаційного закону.

Дискримінацію є дія, яка у більшості випадків є ефектом стереотипів і упереджень, а отже виникає
з визначених переконань стосовно суспільної групи, вирізненої на підставі однієї ознаки, також
з ставлення до цієї групи, що найчастіше проявляється в негативному до неї відношенні. Цю
залежність виявляє ланцюг дискримінації, до якого входять саме стереотипи, упередження і,
як наслідок, - дискримінація.



Беручи до уваги прояви і наслідки дискримінації, прийнято поділ
на індивідуальну, інституційну також структурну дискримінацію.

Про індивідуальну дискримінацію, ми говоримо за ситуації, коли до нерівного трактування
доходить між поодинокими особами, а його ефектом є нерівний доступ до запасів, неможливість
реалізації цілей (напр. недопущення під час виборів до голосування дуже молодих осіб або
представників лише однієї статі).

З інституційною дискримінацією ми маємо справу, коли на рівні установи чи організації
(а також групи) функціонують формальні або неформальні організації, які спричиняють те, що
одна з груп (або декілька з них) є в гіршому або кращому становищі, ніж інші, напр. полегшування
для працюючих осіб, що мають під опікою дітей (звільнення з нічних чергувань), що адресується
виключно до жінок.

Структурна дискримінація - це ефект функціонування системи правосуддя, або суспільної,
господарської, політичної системи, у результаті якого особи, що належать
до певної групи (часто вирізненої на підставі ознаки, що юридично захищається) не мають
можливості повного користування усіма правами, ефектом чого є суспільне несприйняття певної
особи (напр. особи з неповноцінністю чи цигана/циганки).



Види дискримінації :

безпосередня дискримінація - виступає в разі, коли дану особу трактується менше вигідно ніж
трактується або трактують би іншу особу в порівнянній ситуації зокрема з огляду на її стать, расу,
етнічне походження, національність, релігію або світобачення, політичні погляди,
неповноцінність, вік, сексуальну орієнтацію, цивільний та сімейний стан.

багатократна дискримінація - у вузькому розумінні це ситуація, за якої одна особа
дискримінується з огляду на приналежність до різних груп, але зазнає цієї дискримінації окремо,
в різному часі. Напр. працівниця з руховою неповноцінністю як жінка не вибрана своїм
роботодавцем як кандидатка до підвищення (дискримінація з огляду на стать), а в іншому моменті
роботодавець не дбає про те, щоб професійна зустріч колективу, до якого та особа належить,
відбулася на місці, до якого ця працівниця може дістатися (дискримінація з огляду
на неповноцінність).

«сумовувана/пов'язана» дискримінація (compound disrimination) - різні передумови
дискримінації сумуються в одній ситуації. У конкретному випадку, напр. коли роботодавець шукає
на дану посаду осіб віком до 30 років, без емігрантського статусу, повносправних, білих, таких,
що мешкають на віддалі 5 кілометрів від робочого місця. Невідповідання особи кожному
з критеріїв не позбавляє її шансів на отримання роботи, але послаблює ці шанси.

«перехресна» дискримінація (intersectional discrimination) - такий вид дискримінації, коли різні
групові характеристики даної особи, взаємодіють одночасно. ЇЇ неможна скоротити до просто суми
виникаючого досвіду з приналежності до різних груп, бо вона творить нову, характерну систему
виключень, часто значно гіршої якості (передумови виступають спільно). Приклад: мати-одиночка
= погане становище + біженка з Чечні у Польщі = гірше становище, ніж становище матері-
одиначки. У деяких правових системах перехресна дискримінація карається суворіше,
ніж дискримінація за однією ознакою.

непряма дискримінація має місце тоді, коли нібито нейтральний припис, критерій або практика
може привести до особливо невигідної ситуації осіб визначеного расового або етнічного
походження, визначеної релігії, переконань, неповноцінності, віку або сексуальної орієнтації, статі
або інших ознак, що юридично захищаються. Нібито нейтральний припис позначає, що на перший
погляд не має нічого спільного з категорією раси, етнічного походження, релігії, неповноцінності,
сексуальної орієнтації і т.д. В ефекті однак застосування його може привести до нерівного
трактування визначеної групи.

позитивна дискримінація - утримування тимчасових або постійних рішень і юридичних
ресурсів, що мають на меті зрівняння шансів осіб і груп, що дискримінуються. Наприклад:
на просторі, який населяють на 30% цигани, всього лише 1% поліції займають цигани. Тому також,
у світлі місцевого права, для роботи в поліції запрошують більше цигaнів.



Конвенція у справі ліквідації різних форм дискримінації жінок (CEDAW) (1979/1992/1999) -
міжнародна конвенція, ухвалена резолюцією номер 34/180 загального зібрання ООН 18 грудня 1979
року, яка була запроваджена 3 вересня 1981 року. Її також називають міжнародним перелікoм прав
жінок.

Це перший міжнародний документ, в якому здійснено спробу сформулювати поняття
дискримінації жінок. Конвенція передбачує можливість застосування позитивної дискримінації для
досягнення реальної рівності статі.

Стаття 5 Конвенцій зобов'язує держави-сторони до зміни суспільних і культурних стереотипів щодо
чоловіків і жінок з метою ліквідації повір'їв, звичаїв або інших практик, що опираються
на переконаннях про нижчість або вищість однієї із статі або на стереотипах ролей чоловіка і жінки.

Держави, які ратифікують Конвенцію зобов'язані до:

- зміни права, так, щоб визначення злочину сексуального насилля опиралося на браку згоди скривдженої

особи (ст. 36);

- гарантування того, що право стосується сексуальних злочинців також тоді, коли скривдженими

є їх нинішні або колишні дружини або партнерки (ст. 36);

- регулярного збору статистичних даних про сексуальну злочинність (ст. 11 );

- гарантування спеціалізованої допомоги жертвам сексуального насилля (розд. IV);

- інвестування в попередження сексуальному насиллю через піднімання суспільної свідомості, освіту, медіа

і ангажування позаурядових організацій (розд. III);

- сприяння доступу жертв до правосуддя, особливо через гарантування що: переслідування сексуального

насилля ні докази, що відносяться, до історії сексуальної жертви допустимі всього лише тоді, коли то

необхідне (ст. 54), тому що буває що цього типу докази вживані є до того, щоб підірвати брак згоди жертви,

її достовірність і повага до неї;

- обов'язковість альтернативних рішень по відношенню до карного процесу, включно

з посередництвом між винуватцем і жертвою, заборонена (ст. 48);

- жертви захищаються на кожному етапі кримінального провадження (ст. 56);

- жертви мають доступ до безкоштовної юридичної допомоги (ст. 57).

Gender mainstreaming

Gender mainstreaming (Облік гендерної проблематики) - це стратегія ЄС, що займається рівністю
шансів жінок і чоловіків в установах, організаціях та політиці. Ця стратегія грунтується
Амстердамському договорі з 1997 р. і є обов'язковою для всіх країн-членів.

Вона грунтується на концепції, за якої питання статі мають величезний вплив на вирішення
суспільних, економічних, політичних, організаційних проблем.

Впровадження гендерних підходів:

- активний процес, спрямований на боротьбу з нерівністю, пов'язаний з дискримінацією за ознакою статі

- займається важливими сферами економічної та соціальної політики

- економічно виправданий, оскільки призводить до активної участі як чоловіків, так і жінок в 100%

використанні робочої сили в репродуктивному віці

- один із кроків до рівності

- звертає увагу на те, що стать це одна з розділяючих нас рис, що впливає на наше життя з моменту

народження

- враховує різницю у способі життя чоловіків і жінок, визнає різницю у їхніх потребах, досвідах

і пріоритетах

- припускає можливість збалансованого поділу обов'язків між чоловіками і жінками



Становище жінок з обмеженими можливостями

Дискримінація - це ситуація, в якій особу трактують як гіршу у зв'язку з якоюсь однією або
кількома ознаками. У такій ситуації можуть бути, наприклад, жінки-інваліди, які частіше
відчувають порушення прав людини за ознакою статі та інвалідності, тобто їхнє положення дуже
складне. Слід сприяти підвищенню інфантилізації суспільства для перекриття патріархальних
стереотипів у погляді на жінку та інваліда, особливо – жінку-інваліда, що може зменшувати
її репродуктивні права, може спричиняти складну економічну ситуацію у зв'язку з фемінізацією
бідності та витратами, пов'язаними з інвалідністю.
Слід наголосити, що нині інвалідність визначається як «результат взаємодії між людьми, які мають
порушення здоров'я, і середовищні бар'єри в людських відносинах, що є перешкодою для повної
участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві на рівних підставах з іншими
громадянами» (Конвенція про права інвалідів Організації Об'єднаних Націй) . Це називається
«Соціальна модель інвалідності». Він вказує, що ми, як суспільство, створюємо додаткові бар'єри
для людей з обмеженими можливостями, і що ми можемо змінити їх.
Для поліпшення становища жінок-інвалідів, вони повинні брати участь у процесі прийняття
рішень за принципом «Нічого про нас без нас». Їхню думку можна розглядати як експертну, а їх
проблеми мають бути прийняті до уваги у всіх процесах прийняття рішень. Необхідно підтримати
їх активність, а також зважати на їхні права у всіх сферах їхнього життя. Необхідно також внести
свій вклад в безперервне усунення бар'єрів, оскільки ми всі несемо відповідальність за створення
більш справедливого світу.

Сприяння ліквідації соціальних бар'єрів відбувається, коли:

- Ви звертаєтеся до особи, з якою ви говорите, а не до її помічника

- Поважаєте вік людини з якою ви розмовляєте, і називатимете її відповідно до віку

- Бачите людину, а не його / її інвалідність

Сприяння усуненню структурних бар'єрів відбувається, коли:

- Забезпечено, щоб жінки і чоловіки з інвалідністю брали участь у процесах прийняття рішень,

відповідно до принципу «Нічого про нас без нас» на різних рівнях влади

Сприяння усуненню інституційних бар'єрів відбувається, коли:

- Існують пристосування для людей з обмеженими можливостями у центрах для жінок,

що терплять насильство

- Підвищується доступність інформації про потрібні об'єкти (наприклад, Послуг охорони здоров'я,

в тому числі гінекологічних операцій) з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями

Архітектурні бар'єри зникають, коли:

- Організовувати захід в адаптованих місцях, де наявні пандуси, поручні, підйомники, відмічені

бордюри, сходи і впеціальні тротуари для людей з обмеженими можливостями, а також гладкою

індукційні петлі для людей з порушеннями слуху

- Впливати на організацію простору з урахуванням потреб неповносправних

Зняття бар'єрів для спілкування можливе, коли:

- Налаштувати свій сайт відповідно до WCAG стандартів 2,0 так, щоб люди з обмеженими

можливостями могли відвідати його

- Забезпечити глухонімим наявність сурдоперекладача



Соціальний театр (Суспільний театр ) - це різноманітні театральні дії, пов’язані з приверненням
уваги глядачів до суспільних проблем. Останнім часом однак стається зміна на користь розуміння
соціального театру як театр "із спільнотою", тобто такого, в якому особи, яких безпосередньо
стосується дана проблема, говорять про це з власних позицій на сцені.

Театр прикладний – це специфічний вид театру на межі соціології та перформативних видів
мистецтва. У найширшому розумінні слова, театр прикладний - це застосування театральної
техніки до позатеатральних цілей, щоб підіймати суспільно важливі питання на рівні місцевої
роботи даних груп. Цей вид театру використовують в: освіті, в тому числі і для оздоровчої освіти,
розв'язання конфліктів; виробленні місцевих стратегій розвитку; підтримці і зміцненні позицій
конкретних індивидів і груп; створенні демократичних просторів; побудові мережі підтримки для
тих, хто її потребує; пожвавленні стану громадянської активності та прагненні до зміни застиглої
суспільної ситуації.

Ознаки театру прикладного

Театр прикладний характеризується багатьма ознаками, які, залежно від конкретного проекту,
реалізовуються в меншому чи більшому ступені. Не щоразу всі ці аспекти мусять бути присутніми
в однаковій мірі, швидше це має бути їх комбінація:

- базування на автобіографічних історіях учасників

- безпосередня участь глядачів у театральній події

- злам бар'єру між сценою і глядацьким залом

- зведення вигадки до мінімуму

- ролі акторів часто близькі їх суспільним ролям

- підтримка груп, що знаходяться під загрозою суспільної маргіналізації

- все, що відбувається, перебуває поза головною театральною течією

- вистава відбувається у просторі, що не вважається театральним – наприклад, школа, в'язниця,

лікарня

- творцями є часто особи, що не мають професійної театральної освіти

- глядачі - це особи, зацікавлені конкретною проблемою, що стосується даної суспільної групи або

пов'язані в якийсь спосіб з творцями театрального дійства

- групове і процесуальне творення тексту, який часом навіть не занотований на папері

- відкритість для імпровізації

- колективний підхід до творення спектаклів вирішення місцевих політично актуальних питань



Форум-театр - це специфічний театральний метод, що руйнує усталену думку про те, чим може
бути театр. Він був створений бразильським творцем Aвгусто Боальом і нині його застосовують
у всьому світі. Це метод, призначений до спонукання суспільної активності, що мобілізовує до
збільшення впливу громадян на події у світі, в якому ми живемо. Використовують його
в антидискримінаційній і зміцнюючій (empowerment) роботі в дуже диференційованих групах
для проектування рефлексії суспільних процесів на щоденне життя. Він є також
найпопулярнішою концепцією з цілого ряду неконвенціональних театральних технік,
сконструйованою Aвгусто Боальом, і носить назву Театру Пригноблених (Theatre of the
Oppressed).

У найширшому розуміння слова Форум-театр - це коротка театральна вистава, яку підготувала
група людей, що прагнуть висвітлити певну суспільну проблему. Виставу показують публічно
і тоді до право голосу отримують і глядачі чи - як хоче Боаль - спектактори, вони можуть
запропонувати своє вирішення даної проблеми, вийти на сцену і зіграти те, про що думають.
В такий спосіб починається дискусія над порушеною проблемою, а її температура зростає разом
з важливістю і злободенністю питання. Форум-театр складається, в якнайширшому значенні, з двох
етапів роботи - першою частиною є навчальна робота конкретної групи, що творить спектакль,
другу становить публічний показ виставу, до якої можуть долучатися і всі присутні (спектактори).

Навчальна робота опирається на ретельно сконструйованих Боальом театральних вправах,
які впливають не тільки на інтеграцію в групі, будування довіри, розвиток акторської експресії, але
перш за все на спонукання критичної рефлексії над проблемними ситуаціями з щоденного життя,
знайомими учасникам навчання. У процесі занять, через застосування техніки театру картини,
тобто творення ситуації без використання слів, учасники представляють відомі їм особисто
ситуації: яких зазнали на власній шкірі або були свідками, але завжди це мусять бути
автобіографічні історії, які трапилися в реальному житті і які їх стосуються. Це ситуації, з якими не
погодилися, які схвилювали, зачепили, спричинили біль чи образу.

Підготовлену виставу показують перед публікою. Зазвичай покази відбуваються в нетеатральному
просторі та пов’язані з переламом традиційної театральної конвенції за допомогою різноманітних
ігор з публікою. Важливо, щоб вже на початку стерти межу між сценою і глядацькою залою,
акторами і глядачами, слід пояснити, що після вистави відбудеться наступна частина театральної
зустрічі. Дуже часто глядачами вистав цього типу є особи, безпосередньо запрошені акторами,
групи, що мають схожі проблеми, та зацікавлені конкретною тематикою особи. Зазвичай спектакль,
представлений приблизно 20-30-хвилинним театральним етюдом на тему конкретної проблеми.
Після його закінчення на сцену виходить особа, названа Боальом джокером, - медіатор між сценою
і глядацьким залом - який задає публіці питання, чи те, що бачили на сцені, є реальною і відомою
їм ситуацією і чи погоджуються вони з нею. Перед глядачами постають запитання, що стосуються
висвітленої ситуації та можливого рішення цієї проблеми. Спектакль відіграється знову, але так,
щоб не закінчився він так погано, як в першій версії, що залежить тільки від публіки. Хто-небудь,
хто має задум, як по-іншому можна прореагувати в даній ситуації, може сказати СТОП! вийти на
сцену і зіграти те, в який спосіб він/вона б повів/повела себе. Cпектактори втілюються
в протагоністів акції і відіграють пропоноване рішення, а актори натомість залишаються у своїх
ролях і реагують на дії спектакторів як учасники вистави. Тоді розпочинається театральна
дискусія. Тобто це - гра за визначеними правилами, з яких найважливіше - реалістичність
представлених ситуацій. Публіка і джокер стоять на охороні реалістичності пропонованих рішень.
Після програвання можливого рішення, у бік публіки знову сипляться питання - як такий варіант
вплинув на розвиток ситуації, чи щось змінилося, і якщо так, то в який спосіб, якщо ні, то чому.
Наступна особа, що має задум щодо того, як допомогти особі, що має проблему, входить на сцену
і пропонує своє рішення. Атмосфера стає гарячішою.

Переваги використання театральних методів

діагностика проблем
розвиток творчості
антидискримінаційне навчання
творення простору діалогу
підтримка механізмів партиципаційної демократії
побудова відповідальності



Усна історія

Усна історія (oral history) є методом доповненням до офіційної, наукової історії. Вона зосереджена
на зборі та аналізі історичних фактів у вигляді усного свідчення учасників-свідків для того, щоб
акцентуватися на минулему не лише не як політичних подіях і політичних процесах,
але й повсякденному житті людини, що також робить історію суспільства.

Визначення

Усна історія - це ...

. . . запис, збереження та інтерпретація історичної інформації, на основі особистого досвіду і думки
мовця. [Вікіпедія]

.. . записи (на будь-якому носії аудіо або відео) інтерв'ю зосереджені на особистому досвіді
минулого, даючи можливість оповідачеві повною мірою передати свій досвід і сприйняття
ситуації, подій часу, на яке оповідач має повне авторське право. [Принципи усної історії та Best

Practices, Асоціація усної історії, 2009]

... проведення інтерв'ю з учасником і очевидцем подій минулого для відтворення
історії. [Р.Ж. Ґрелье]

... процес збору, як правило, за допомогою записів, спогадів, відносин та інтерпретації подій
недавнього минулого з історичною значимістю. [Аліса М. Гофман]

... досвід безпосереднього знайомства ретроспективних спогадів, що передаються слухачу для
збереження у вигляді звукозапису. [Тревор Люмміс]

Інтерв’ювання з усної історії не є:
- Журналістським інтерв’ю
- Соціологічним анкетуванням
- Етнографічим документуванням

Важливість усної історії

для дослідників:

- допомогти в ситуаціях, де немає ніяких письмових або історичних джерел, оскільки вони

обмежені вузькою точкою зору

- показує конкретні перспективи недопредставлених або маргінальних груп

- надає інформацію про повсякденне життя громади

- доповнює письмові джерела

- показує велику кількість і варіативність точок зору

для громадськості:

- ілюструє історичні процеси - це «обличчя і голос» історії

- дає можливість представити історичні події в привабливому вигляді

- показує, що історичне знання залежить від врахування різних точок зору

- підвищує інформованість і історичну компетентність

- сприяє встановити діалог між поколіннями

- виступає в якості соціальної терапії

- підтримує процес демократизації посттоталітарних суспільств

- може бути використана для роботи з такими проблемами, як расизм, ксенофобія, наркоманія

і різні форми дискримінації



Форум-театр - це специфічний театральний метод, що руйнує усталену думку про те, чим може
бути театр. Він був створений бразильським творцем Aвгусто Боальом і нині його застосовують
у всьому світі. Це метод, призначений до спонукання суспільної активності, що мобілізовує до
збільшення впливу громадян на події у світі, в якому ми живемо. Використовують його
в антидискримінаційній і зміцнюючій (empowerment) роботі в дуже диференційованих групах
для проектування рефлексії суспільних процесів на щоденне життя. Він є також
найпопулярнішою концепцією з цілого ряду неконвенціональних театральних технік,
сконструйованою Aвгусто Боальом, і носить назву Театру Пригноблених (Theatre of the
Oppressed).

У найширшому розуміння слова Форум-театр - це коротка театральна вистава, яку підготувала
група людей, що прагнуть висвітлити певну суспільну проблему. Виставу показують публічно
і тоді до право голосу отримують і глядачі чи - як хоче Боаль - спектактори, вони можуть
запропонувати своє вирішення даної проблеми, вийти на сцену і зіграти те, про що думають.
В такий спосіб починається дискусія над порушеною проблемою, а її температура зростає разом
з важливістю і злободенністю питання. Форум-театр складається, в якнайширшому значенні, з двох
етапів роботи - першою частиною є навчальна робота конкретної групи, що творить спектакль,
другу становить публічний показ виставу, до якої можуть долучатися і всі присутні (спектактори).

Навчальна робота опирається на ретельно сконструйованих Боальом театральних вправах,
які впливають не тільки на інтеграцію в групі, будування довіри, розвиток акторської експресії, але
перш за все на спонукання критичної рефлексії над проблемними ситуаціями з щоденного життя,
знайомими учасникам навчання. У процесі занять, через застосування техніки театру картини,
тобто творення ситуації без використання слів, учасники представляють відомі їм особисто
ситуації: яких зазнали на власній шкірі або були свідками, але завжди це мусять бути
автобіографічні історії, які трапилися в реальному житті і які їх стосуються. Це ситуації, з якими не
погодилися, які схвилювали, зачепили, спричинили біль чи образу.

Підготовлену виставу показують перед публікою. Зазвичай покази відбуваються в нетеатральному
просторі та пов’язані з переламом традиційної театральної конвенції за допомогою різноманітних
ігор з публікою. Важливо, щоб вже на початку стерти межу між сценою і глядацькою залою,
акторами і глядачами, слід пояснити, що після вистави відбудеться наступна частина театральної
зустрічі. Дуже часто глядачами вистав цього типу є особи, безпосередньо запрошені акторами,
групи, що мають схожі проблеми, та зацікавлені конкретною тематикою особи. Зазвичай спектакль,
представлений приблизно 20-30-хвилинним театральним етюдом на тему конкретної проблеми.
Після його закінчення на сцену виходить особа, названа Боальом джокером, - медіатор між сценою
і глядацьким залом - який задає публіці питання, чи те, що бачили на сцені, є реальною і відомою
їм ситуацією і чи погоджуються вони з нею. Перед глядачами постають запитання, що стосуються
висвітленої ситуації та можливого рішення цієї проблеми. Спектакль відіграється знову, але так,
щоб не закінчився він так погано, як в першій версії, що залежить тільки від публіки. Хто-небудь,
хто має задум, як по-іншому можна прореагувати в даній ситуації, може сказати СТОП! вийти на
сцену і зіграти те, в який спосіб він/вона б повів/повела себе. Cпектактори втілюються
в протагоністів акції і відіграють пропоноване рішення, а актори натомість залишаються у своїх
ролях і реагують на дії спектакторів як учасники вистави. Тоді розпочинається театральна
дискусія. Тобто це - гра за визначеними правилами, з яких найважливіше - реалістичність
представлених ситуацій. Публіка і джокер стоять на охороні реалістичності пропонованих рішень.
Після програвання можливого рішення, у бік публіки знову сипляться питання - як такий варіант
вплинув на розвиток ситуації, чи щось змінилося, і якщо так, то в який спосіб, якщо ні, то чому.
Наступна особа, що має задум щодо того, як допомогти особі, що має проблему, входить на сцену
і пропонує своє рішення. Атмосфера стає гарячішою.

Переваги використання театральних методів

діагностика проблем
розвиток творчості
антидискримінаційне навчання
творення простору діалогу
підтримка механізмів партиципаційної демократії
побудова відповідальності

Використання інструментів усної історії допомагає віднайти призабуті або витіснені фрагменти
з історії соціальних груп, це соціальний процес, глибоко включаючи всіх, що беруть участь.
Це дозволяє зламати стереотипи, пов'язані з ненавистю, насильством, відмовою та маргіналізацією
різних соціальних груп, враховуючи власний досвід і перспективи.
Дослідження історії місцевих громад є необхідною умовою для процесу демократизації в зв'язку
з тим, що вона є основою місцевої самобутності і збереження власної цілісністi, а також дозволяє
виявити і інтегрувати маргінальні або забуті голоси, необхідні для нормального функціонування
демократії.

Голоси українських учасниць проекту усної історії «Пам'ять і забування»

Давно і не мною підмічено, що ми розповідаємо історії, щоби надати сенсу нашим життям. Ми
читаємо й слухаємо ці історії за тієї ж причини. За цим наданням сенсу власному життю стоїть
намагання зазирнути у минуле, порівняти свою історію з історіями інших людей, віднайти
те загальне й особливе, що поєднує нас у рамках певної культурної спільноти й водночас збагачує
досвід цієї спільноти унікальними й неповторними особливостями кожної окремої долі.

Гелінада Грінченко

Саме через спілкування із живими людьми, справжніми свідками, стала очевидною схематичність
і “знелюдненість” офіційної версії історії, де суб’єктивним, індивідуальним досвідам часто не має
місця. Де події подаються з перспективи тактики і стратегії держави, народу, соціуму, а окрема
людина, її життя просто губиться.

Тетяна Дзядевич

Метод усної історії також допомагає побачити різні аспекти проблеми. Вивчаючи те чи інше
питання, ми можемо зробити свої висновки на основі викладу очевидців, історій життя простих
людей, яким немає сенсу гратися в політику. І хоча кожен з нас може бути залежним від
стереотипів чи загально встановленої або насадженою ідеологією точки зору, розповіді опитаних,
людей, які самі це пережили, часто дають нам більш повну і правдиву картину того, що в цей час
відбувалося. Більш того, безпосереднє спілкування з людьми сприяє тому, що ми можемо глибше
відчути і краще усвідомити значення тих подій.

Олена Литовка



Гражданское общество

Гражданское общество в современном понимании имеет очень много значений:
Гражданское общество — общество способное к самоорганизации.
Гражданское общество — это общество, осознающее потребности членов сообщества,
заинтересованное проблемами сообщества и имеющее чувство ответственности за общее благо.
Гражданское общество обеспечивает общественный контроль политических учреждений, а также
является важным источником вдохновения при создании стратегий.
Гражданское общество требует активности от каждого отдельного гражданина, действующего
в интересах формирования общественной жизни и устойчивого развития.
Гражданское общество стремится к существованию сообществ (общественных объединений) вне
семьи, государства и рыночных отношений, где люди объединяются для общего блага.
Гражданское общество привлекает членов сообщества к совместным, коллективным действиям для
осуществления общих дел, выражения предпочтений или продвижения идей в общественной
сфере.
Гражданское общество состоит из деятельности на разных уровнях институционализации.
Таких, например, как:
- неправительственные (фонды, общества) организации
- общественные движения
- неформальные объединения, инициативы, кооперативы
- профсоюзы и т.д.

Эта деятельность может носить различный характер, в т.ч .:
- гражданский
- связанный с конкретной тематикой (экология, права женщин, права меньшинств, прозрачность,
доступ к информации)
- религиозный
- образовательный

Гражданское общество играет огромную роль во всех уровнях жизни демократического общества
— начиная от уровня микро: семей, соседей и т.д., переходя к так называемым макроструктурным
уровням — государственному и международному, а также включает
в себя взаимодействие между государственными учреждениями и международными
объединениями.

Функции гражданского общества:
- делает максимально возможным активное участие в жизни общества
- выполняет важные роли в стабилизации демократической системы
- уменьшает вероятность возникновения диктатуры большинства
- представляет интересы сообщества
- увеличивает потенциал локальных объединений
- уменьшает пропасть между правительством и гражданами
- влияет на политику (напр. экологическую, связанную с правами человека)
- представляет интересы сообщества
- стимулирует политическую осознанность граждан
- влияет на изменения в обществе
- создает общественный и культурный капитал
- может влиять на интеграцию различных кругов, напр., старшего поколения и молодежи



Антидискриминация

Дискриминация - это отношение к человеку как к неравному, худшему, учитывая его
принадлежность к определенной группе, выделенное на основании одного признака
и появляющееся от существующих стереотипов и предубеждений. Свидетельствует
о несправедливом отношении к отдельным лицам, которых необоснованно оскорбляют
за их групповую принадлежность.

Причиной (предпосылкой) дискриминации могут быть как врожденные признаки, независимые
от нас, связанные с нашей идентификацией, так и приобретенные признаки, а также те, которые
мы самостоятельно выбираем в течение жизни. Первичные элементы нашей идентификации,
то есть те, которые мы не выбираем, и которые очень трудно или невозможно изменить, такие, как
пол, возраст, цвет кожи, национальное и этническое происхождение, психосексуальная
ориентация, относятся к так называемым признакам, которые защищаются юридически, поскольку
они чаще всего упоминаются в антидискриминационных законах.

Дискриминация — это действие, которое в большинстве случаев является эффектом стереотипов
и предрассудков, а следовательно возникает из определенных убеждений относительно
общественной группы, выделенных на основании одного признака, также из представлений
об этой группе, чаще всего проявляется в негативном к ней отношении. Эту зависимость выявляет
дискриминационная цепь, в которую входят стереотипы, предрассудки и, как следствие,
- дискриминация.



Принимая во внимание проявления и последствия дискриминации, дискриминацию принято

разделять на индивидуальную, институциональную, а также структуральную.

Об индивидуальной дискриминации мы говорим в ситуации, когда замечаем неравное
отношение к отдельным лицам, а ее эффектом является неравный доступ к ресурсам, отсутствие
реализации целей (напр., отказ сделать возможным участие в выборах очень молодых людей или,
наоборот, сделать возможным участие представителей только одного пола).

С институциональной дискриминацией мы встречаемся, когда на уровне учреждения или
организации (а также группы) функционируют формальные или неформальные правила, которые
приводят к тому, что одна из групп (или несколько из них) находится в худшем или лучшем
положении, чем другие, напр., более легкие условия работы для сотрудников, имеющих
на попечении детей (освобождение от ночных дежурств), адресуемых чаще всего женщинам.

Структуральная дискриминация — это эффект функционирования системы правосудия,
или общественной, хозяйственной, политической систем, в результате которых лица,
принадлежащиек определенной группе (часто выделенные на основании одного признака,
юридически защищаемого), не имеют возможности полностью воспользоваться всеми правами,
результатом чего является общественное неприятие определенного лица, напр. инвалида или
представителя рома.



прямая дискриминация - появляется тогда, когда в аналогичной ситуации к одному человеку
относятся хуже, чем к другому, учитывая при этом его пол, расу, этническое происхождение,
национальность, религию или мировоззрение, политические взгляды, инвалидность, возраст,
сексуальную ориентацию, гражданское и семейное положение.

множественная (комбинированная) дискриминация - в узком смысле, это ситуация, при
которой одного человека дискриминируют из-за принадлежности к разным группам, хотя
ощущает эту дискриминацию он по отдельности, в разное время. Напр., сотрудница,
передвигающаяся на инвалидной коляске, являясь женщиной не будет рассматриваться своим
работодателем, как кандидатка на повышение (дискриминация по признаку пола), а в другой
ситуации, работодатель не заботится о том, чтобы профессиональная встреча коллектива,|
к которому данная сотрудница принадлежит, состоялась в месте, куда она может попасть без
дополнительных проблем (дискриминация по признаку инвалидности).

«cуммированная/связанная» дискриминация (compound discrimination) - разные предпосылки
дискриминации суммируются в одной ситуации. В конкретном случае, напр., когда работодатель
ищет на должность работника до 30 лет, без эмигрантского статуса, без инвалидности, белого,
живущего на расстоянии до 5 километров от рабочего места. Несоответствие одному из критериев
чаще всего не лишает нас шанса получить работу, но с уверенностью делает его минимальным.

«перекрестная» дискриминация (intersectional discrimination) - это такой вид дискриминации,
когда различные групповые характеристики относятся к конкретному человеку
и взаимодействуют в одно время. Она не является суммой двух видов дискриминации, так как при
перекрестной дискриминации образуется новое, худшее качество (предпосылки выступают
совместно). Пример: мать-одиночка = плохое положение + беженка из Чечни в Польше = худшее
положение, чем положение матери-одиночки. В некоторых правовых системах перекрестная
дискриминация наказывается строже, чем дискриминация по одной предпосылкею

косвенная дискриминация появляется тогда, когда с виду нейтральный закон, критерий или
практика могут привести конкретного человека или группу лиц к неравному отношению. Это
может быть связано с тем, что они принадлежат к определенной расовой или этнической группе,
исповедуют (или не исповедуют) конкретную религию, может быть связано с мировоззрением,
убеждениями, инвалидностью, возрастом или сексуальной ориентацией, полом или другими
признаками, которые юридически защищаются. С виду нейтральный закон, на первый взгляд, не
имеет ничего общего с категорией расы, этническим происхождением, религией, инвалидностью,
сексуальной ориентацией и т.д. В результате внедрения он может привести к неравному
отношению к отдельному человеку или определенной группе.

положительная дискриминация - удержание временных или постоянных решений
и юридических средств, целью которых является уравнивание шансов дискриминируемых лиц
и групп. Например: на территории, на которой проживает 30% представителей рома, всего лишь
1% полицейских — это представители данной этнической группы. Поэтому, в свете местного
права, для работы в полиции приглашаются члены данной группы.



Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) (1979/1992/1999) –

международная конвенция, принятая резолюцией номер 34/180 Генеральной Ассамблеей от 18 декабря 1979 г.,

введенная 3 сентября 1981 г.. Ее также называют международным перечнем прав женщин.

Это первый международный документ, в котором была предпринята попытка сформулировать понятие

дискриминации женщин. Конвенция предусматривает возможность применения позитивной

дискриминации для достижения реального равенства полов.

Статья 5 Конвенции обязывает государства-участники к изменению общественных и культурных моделей

поведения мужчин и женщин с целью ликвидации предрассудков, предубеждений или иных практик,

которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов, или стереотипности ролей

мужчин и женщин.

Государства, которые ратифицируют Конвенцию обязаны:

- изменить закон так, чтобы понятие преступления сексуального насилия основывалось на отсутствии

согласия жертвы (ст. 36);

- гарантировать, что сексуальные преступники будут наказываться также в ситуации, когда жертвами

являются их нынешние или бывшие жены или партнерши (ст. 36);

- постоянно собирать статистические данные о преступлениях на сексуальной почве (ст. 11);

- гарантировать профессиональную помощь жертвам сексуального насилия (глава IV);

- инвестировать в меры по предотвращению сексуального насилия путем повышения осведомленности

общественности, просвещения, СМИ и привлечение общественных организаций (глава III.);

- содействовать доступу жертв к правосудию, в частности, путем обеспечения того, что наказание

сексуального насилия не всегда зависит от просьб потерпевших; (статья 55). Доказательства, касающиеся

сексуальной истории жертвы, допустимы только в ситуации крайней необходимости, так как во время

их рассмотрения защита может поставить под сомнение отсутствие согласия жертвы (статья 54).;

- запрещены альтернативные решения, кроме судебных, в ситуации сексуального насилия (ст. 48);

- потерпевшие защищаются в период всего судебного процесса (ст. 56);

- жертвы имеют право на бесплатную юридическую помощь (ст. 57).

Gender mainstreaming

Gender mainstreaming - это стратегия ЕС, занимающаяся равенством шансов женщин и мужчин в

учреждениях, организациях и политике. Эта стратегия основывается на Амстердамском договоре с 1997 г.

и является обязательной для всех стран-членов.

Она основывается на концепции, при которой вопросы пола оказывают огромное влияние на решение

общественных, экономических, политических, организационных проблем.

Gender mainstreaming:

- активный процесс, направленный на борьбу с неравенством, связанный с дискриминацией по признаку

пола.

- занимается важными сферами экономической и социальной политики

- экономически оправдан, так как приводит к активному участию как мужчин, так и женщин в 100%

использовании рабочей силы в репродуктивном возрасте

- один из шагов к равенству

- обращает внимание на то, что пол это одна из разделяющих нас черт, влияющая на нашу жизнь с момента

рождения

- учитывает разницу в образе жизни мужчин и женщин, признает их различные потребности, опыт

и приоритеты

- предполагает возможность сбалансированного разделения обязанностей между мужчиной и женщинами



Ситуация женщин с ограниченными возможностями

«Перекрестная» дискриминация появляется в ситуации, когда к конкретному человеку относятся хуже,

чем к другому по двум и более причинам. В такой ситуации, например, могут находится женщины-

инвалиды, которые чаще всего испытывают на себе нарушение прав человека по признаку пола

и инвалидности — это приводит к тому, что они находятся в специфической и очень сложной ситуации.

Они подвержены большей инфантилизации в связи с существованием патриархальных стереотипов на тему

женственности и тех, которые связаны с ограниченными возможностями, у них могут быть ограничены

репродуктивные права, они могут находится в сложной экономической ситуации в связи с феминизацией

бедности и расходами, связанными с инвалидностью.

Стоит подчеркнуть, что инвалидность — это эволюционирующее понятие и что инвалидность является

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми

и отношенческими и средовыми барьерами, и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни

общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов ООН). Это так называемая социальная модель

инвалидности. Эта модель указывает на то, что мы, как общество, создаем дополнительные барьеры для людей

с ограниченными возможностями, и что от нас зависит их изменение.

Улучшить положение женщин-инвалидов может их участие в процессе принятия решений по принципу

«Ничего для нас без нас», необходимо относится к ним, как к эксперткам своей ситуации, а их проблемы

должны браться во внимание во всех процессах принятия решений. Обязательным является поддержка

их развития и активности, а также уважение прав женщин*с ограниченными возможностями во всех сферах

жизни. Необходимо также пытаться постоянно разрушать барьеры, так как мы все ответственны за создание

более справедливого мира.

Ты поспособствуешь ликвидации социальных барьеров, когда:

- будешь обращаться к человеку, к которому это относится, а не к его ассистенту

- будешь с уважением относится к возрасту человека, с которым общаемся, и будешь обращаться к человеку

согласно его возрасту

- увидишь в нем человека, а не его инвалидность

Ты поспособствуешь ликвидации структуральных барьеров, когда:

- гарантируешь женщинам и мужчинам с ограниченными возможностями участие в процессах принятия

решения по принципу «Ничего для нас без нас» на разных уровнях власти.

Ты поспособствуешь ликвидации институциональных барьеров, когда:

- начнут существовать приспособленные для людей с ограниченными возможностями центры

для женщин, подвергшихся насилию

- повысится доступность информации о местах (напр., медицинских учреждениях, в том числе

о гинекологических кабинетах) приспособленных для женщин с ограниченными возможностями

Архитектурные барьеры исчезают, когда:

- организуешь мероприятие, где будут доступны: пандусы, поручни, подъемники, обозначенные бордюры,

лестница, а также специальная брусчатка на тротуарах для инвалидов по зрению, а также индукционные

петли для слабослышащих

- будешь влиять на изменение пространства, в котором функционируешь

Ликвидирование барьеров при общении возможно, когда:

- ты изменишь свой сайт в соответствии со стандартом WCAG 2.0, так чтобы люди

с ограниченными возможностями могли его посещать

- обеспечишь переводчика на жестовый язык



Социальный театр — это разнообразная перформативная деятельность, затрагивающая
социальную тематику. В современном мире наступают изменения в понимании социального
театра, как театра «с сообществом», т. е. такого, где участвую люди, к которым относится данная
проблема, они рассказывают о ней собственным голосом на сцене. Все чаще и чаще театр
использует социологические и этнографические материалы, напр., интервью, в качестве материала
для спектакля.

Прикладная драма — это специфический вид театра, где смешиваются элементы социологии
и перформативного искусства. Считается, что прикладная драма использует театральные методы
вне театральных целях, для того чтобы принимать участие в социально значимых вопросах на
уровне работы конкретных локальных групп. Этот вид театра чаще всего используется:
в образовании, в том числе способствующем укреплению здоровья, при разрешении конфликтов,
в выработке локальных методов стратегий развития, поддержке конкретных лиц и групп, при
создании демократического пространства, построении сети поддержки, развитии гражданской
активности,
а также для изменения увиденной социальной ситуации.

Черты прикладной драмы
У прикладного театра есть много черт, которые в зависимости от конкретного проекта реализуются
в большей или меньшей степени. Эти черты появляются в различном сочетании:
- театр основывается на автобиографических высказываниях участников

- непосредственное участие зрителей в театральном событии

- разрушение пропасти между сценой и зрительным залом

- ограничивание выдуманных ситуаций до минимума

- роли актеров часто близки их социальным ролям

- поддержка групп, находящихся в опасности, маргинальных групп

- события, которые не затрагиваются в главном течении театра

- пространство, которое не считается театральным, напр., школы, больницы, тюрьмы,

- создателями часто являются люди без театральной подготовки

- зрители — это люди заинтересованные данной проблемой, принадлежащие к данной социальной

группе или связанные каким-то образом с перформатором

- групповое и процессуальное создание текста, который часто не наносится на бумагу

- доверие к импровизированию

- коллективный подход к созданию спектакля

- затрагивание локальных, политически актуальных проблем



Театр-форум — это специфический театральный метод, нарушающий традиционное понимание того, чем
может быть театр, созданный бразильцем Аугусто Боалем и пользующийся популярностью во всем мире.
Этот метод направлен на стимулирование социальной активности и увеличение влияния граждан на то,
в каком мире они живут. Используется в антидискриминационной деятельности и деятельности, связанной
с расширением прави возможностей (empowerment) в самых разнообразных группах, для того чтобы вызвать
размышления о социальных процессах, происходящих в повседневной жизни. Это также одна из самых
популярных концепций нетрадиционных театральных методик, разработанных Аугусто Боалем, названной
Театром Угнетенных (Theatre of the Oppressed).

Форум-театр — это короткое театральное представление, подготовленное группой людей, желающих
высказаться на тему конкретной социальной проблемы. Спектакль показывается публике, во время
представления подключаются зрители или, как хотел этого Боаль, спектаторы; они могут предложить свое
решение данной проблемы, выйти на сцену и сыграть его.Так начинается обсуждение затронутой проблемы,
а ее рассмотрение увеличивается вместе со значимостью и универсальностью вопроса. В широком смысле,
театр-форум состоит из двух этапов работы: первый связан с работой группы, создающей спектакль, а второй
— демонстрацией спектакля с участием спектаторов.

Работа в группе основывается на хорошо разработанных Буалем театральных упражнениях, которые влияют
не только на интеграцию в группе, на укрепление доверия, разработку авторской экспрессии, но прежде
всего на стимулирование критического мышления на тему проблематичных ситуаций из повседневной
жизни, с которыми сталкиваются участники группы.В ходе занятий при использовании методов театра
изображения или методов создания театра без использования слов, участники рассказывают о ситуациях
лично им известных, вытекающих из собственного опыта или ситуаций, свидетелями которых они являлись,
но эти истории всегда должны быть автобиографическими, произошедшими в реальной жизни, относящиеся
к участникам занятий. Это ситуации, с которыми участники не соглашаются, которые заставляют
нервничать, которые глубоко затронули, причинили боль, обидели. Затем при использовании различных
методов конкретная история общими усилиями развивается с помощью импровизации.

Разработанный театр показывается публике. Обычно спектакль проходит не в театральных условиях, часто
ему предшествует нарушение традиционной театральной конвенции в виде разнообразных игр с публикой.
Очень важно, чтобы с самого начала убрать разделение между сценой и зрительным залом, актерами
и зрителями, объяснить, что после представления пройдет следующая часть спектакля. Очень часто
зрителями данного спектакля являются гости, приглашенные актерами, группы, встречающиеся с похожими
проблемами, заинтересованные конкретной тематикой. Представление длится около 20-30 минут, в нем
затрагивается та или иная проблема. После его окончания на сцену выходит человек, названный Боалем -
«джокером» - посредник между сценой и зрительным залом, который задает публике вопросы, напр. является
ли то, что они видели реальной и знакомой им ситуацией и соглашаются ли они с ней. Публике задаются
очередные вопросы на тему представленной ситуации, а также возможного решения данной проблемы.
Представление показывается заново, с намерением сделать концовку более положительной, чем в первой
версии, и это зависит только от зрителей. У каждого у кого есть идея, как по-другому поступить в данной
ситуации, может сказать «Стоп!», выйти на сцену и сыграть то, как бы он/она повели себя в данной
ситуации. Спектаторы играют главного героя акции и играют свое предложенное решение, в то время актеры
дальше продолжают играть свои роли и реагируют на поведение спектатора, в роли своих сценических
образов. Тут начинается театральная дискуссия и игра с определенными принципами, наиболее важными из
них является реальность представленного поведения. Публика и джокер пытаются сохранить реальность
предлагаемых решений. После новых предложений решения проблемы, публике снова задаются вопросы:
как такое поведение повлияло на ситуацию, изменило ли оно что-нибудь, если да, то каким образом, если
нет, то почему. Другой человек, у которого есть идея, как помочь пострадавшему от проблемы человеку,
выходит на сцену и предлагает свое решение, эмоции в этот момент растут.

Польза от использования методов прикладного театра:

диагностика проблем

развитие креативности

антидискриминационный тренинг

создание пространства для диалога

поддержка механизмов участвующей демократии

укрепление ответственности



Устная история

Устная история (oral history) является дополнительным методом к официальной, научной
истории. Она сосредоточена на сборе и анализе исторических свидетельств в виде устных
высказываний участников-свидетелей, описывая при этом прошлое не со стороны событий
и политических процессов, а со стороны повседневной жизни отдельного человека, который,
в своем роде, также создает историю общества.

Определения
Устная история — это...

… запись, сохранение и интерпретация исторической информации, на основе личного опыта
и мнения говорящего. [Википедия]

...записанное (на любом носителе аудио или видео) нарративное интервью, сосредоточенное
на личном прошлом опыте говорящего, дающее возможность в наиболее полной форме
поделиться опытом и высказать свое отношение к нему, оно неограниченно во времени,
говорящий обладает полными авторскими правами на интервью [Principles for Oral History and
Best Practices, Oral History Association, 2009]

...интервью с настоящим участником прошлых событий, для воспроизведения
истории [Р.Дж. Грел]

...процесс собирания, чаще при помощи записи, воспоминаний, отношения и интерпретации
событий недавнего прошлого, имеющего историческое значение [Алиса Ф. Хоффман]

...высказывание собственного мнения при помощи ретроспективности, пересказываемое
собеседнику, проводящему интервью, для исторических целей, записанное в звуковой форме
[Тревор Луммис]

Устной историей не является:
- журналистское интервью
- социологическая анкета
- этнографическая документация

Устная история важна

для исследователей:
- помогает в ситуациях, когда нет никаких письменных или исторические источников

или же они ограничены узкой точкой зрения

- освещает специфическую перспективу недопредставленных или маргинальных групп

- дает информацию о повседневной жизни конкретной группы

- дополняет письменные источники

- показывает разнообразность и изменчивость перспектив

для общества:
- иллюстрирует исторические процессы, является «лицом и голосом» истории

- дает возможность ознакомиться с историческими событиями увлекательным способом

- показывает, что исторические сведения зависят от разных точек зрения

- повышает осознанность и историческую компетентность

- проводит диалог между поколениями

- выступает в качестве социальной терапии

- поддерживает процесс демократизации посттоталитарного общества

- может быть использована для работы с такими проблемами, как расизм, ксенофобия, наркомания

и различные формы дискриминации



Использование инструментов устной истории приводит к тому, что забытые или
вытесненные фрагменты из истории общества становятся социальным процессом, который
на глубоком уровне привлекает все принимающие в нем участие стороны.

Позволяет понять и справиться со стереотипами, связанными с ненавистью, насилием,
отвержением и маргинализацией различных социальных групп, обращает внимание на опыт
и различные перспективы.

Исследование истории локальных сообществ является необходимым условием в процессе
демократизации, так как устная история является основой для построения локальной
самобытности, сохраняющей свою целостность, а также позволяет услышать и включить в процесс
маргинальные группы или забытые голоса, о которых необходимо помнить в нормально
функционирующей демократии.

Мнения украинских участниц проекта устной истории «Память и забвение»

Давно и не мной подмечено, что мы рассказываем истории, чтобы придать смысл нашей жизни.
Мы читаем и слушаем эти истории по той же причине. Поэтому понять смысл собственной жизни
можно с помощью попытки заглянуть в прошлое, сравнить свою историю с историями других
людей, найти то общее и особенное, что объединяет нас в рамках определенной культурной
общности и одновременно обогащает опыт этого сообщества уникальными
и неповторимыми особенностями каждой отдельной судьбы.
Гелинада Гринченко

Именно через общение с живыми людьми, настоящими свидетелями, стала очевидной
схематичность и "бесчеловечность" официальной версии истории, где нет места на субъективный,
индивидуальный опыт. Где события показываются с перспективы тактики и стратегии государства,
народа, социума, а отдельный человек, его жизнь просто теряется.
Татьяна Дядевич

Метод устной истории помогает увидеть различные стороны проблемы. Изучая тот или иной
вопрос, мы можем сделать свои выводы на основе изложения очевидцев, историй жизни простых
людей, у которых нет смысла играть в политику. И хотя каждый из нас может быть зависимым
от стереотипов или общеустановленной или насаженной идеологией точки зрения, рассказы
опрошенных, людей, которые сами это пережили, часто дают нам более полную и правдивую
картину того, что в это время происходило. Непосредственное общение с людьми способствует
тому, что мы можем глубже почувствовать и лучше осознать значение тех событий.
Елена Литовка




