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«СЯСТРА, ТЫ НЕ АДНА!»

Тэкст і фотаздымкі ў г. Таронта: Анна Жынь
Фотаздымкі ў г. Мінск: Аляксей Наумчык

Выраз «Сястра, ты не адна!» я пачула на сходзе, прысвечаным 
Міжнароднаму жаночаму дню, у 2012 г. у Таронта. Гэтыя 
сло вы падтрымкі вель мі мяне ўразілі, таму што сапраўды 
сусвет яшчэ зна хо дзіцца на паў дарозе да гендарнай роўнасці, 
і жан чыны па-раней ша му су ты каюцца з дыскрымінацыяй і 
рознымі фор ма мі эма цый нага, псiхалагiчнага, эканамiчнага i 
фiзiчнага гвалту.

Міжнародны жаночы дзень Восьмае сакавiка ўпершыню 
з’явіўся ў 1918 г., а ў 1975 г. ён атрымаў афіцыйны статус ад 
ААН. Нехта можа запярэчыць, маўляў, навошта мы працяг-
ваем шанаваць гэты дзень, калі ў правах усе роўныя? Але 
гэта не зусім так для ўсіх бакоў свету, а таксама для асобных 
сацыяльных груп у межах адной краіны. Нягледзячы на тое, 
што жанчыны маюць права голасу, права на працу ды аду-
кацыю (да гэтага часу не паўсюль!), шмат пытанняў застаюцца 
нявырашанымі, аб чым сведчаць дадзеныя з розных краiн1.

Фотапраект «Сястра, ты не адна!» паказвае, як Восьмае 
сакавiка шануецца ў дзвюх культурна розных краінах: Беларусі 
і Канадзе. Падыходы да гэтага свята ў іх прынцыпова роз-
ныя, што можна самастойна заўважыць, проста набраўшы ў 
інтэрнет-пошуку «Восьмае сакавіка» па-ангельску ды па-руску. 
У першым выпадку мы атрымаем спасылкі на артыкулы пра 
жаночыя правы і як палепшыць іх стан, а ў другім — тосты і 
паштоўкі з кветкамі.

1 Гл. Take action to Orange your day. UN Women Online. saynotoviolence.org/sites/default/
files/press/EN_Press_Kit_FactSheet_VAWworldwide.pdf (прагледжана 16.02.15).

Анна Жынь 
Аляксей Наумчык

Ж
ы

нь
 –

 Н
ау

мч
ы

к
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У 2012 г. я наведала некалькі мерапрыемстваў, прысве ча ных 
Восьмаму сакавіка, якія я знайшла на вялікім міжнародным 
хабе www.internationalwomensday.com. У той год толькі ў 
Канадзе было зарэгістравана 192 мерапрыемствы, з іх 29 — у 
Таронта2. Нажаль, у даволі вялікім спісе краін-удзельнiц я не 
знай шла Беларусі. Тады я вырашыла самастойна пашукаць 
мерапрыемствы ў Мінску, але атрымалася знайсці толькі рас-
про дажы ды рамантычныя канцэрты спевакоў. Пры тым, што 
ў нашай краіне Восьмае сакавіка — выхадны дзень, што даз-
валяе прафесійна і цікава асвятліць гэтае свята, наладзіць 
разнастайныя сустрэчы, дыскусіі, выставы ды інш.

2 Гл. старонку: International Women’s Day. www.internationalwomensday.com/esearch.
asp?country=37 (прагледжана 16.02.15).

Сход актывістаў, прысвечаны Восьмаму сакавіка. Таронта.
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Вось і атрымоўваецца, што ты по-
вы дзень Восьмага сакавіка ў Беларусі 
выг ля дае наступным чынам: задаво-
ле ныя сваёй кла пат лівасцю муж чы ны 
гойсаюць па горадзе ў пошуках кве так, 
цукерак, тортаў ды шампан скага. На 
працы супра цоўнікі-мужчы ны вы-
дум ляюць імпрэзы і він шаванні сваім 
ка ле гам-жан чы нам, прыносяць ім па-
да  рун  кі і кветкі. Дома жан чына так-
сама атры моўвае кветкі, пада рун кі ды 
кам плі менты. У гэты дзень яна нават 
мо жа не га та ваць ежу і не мыць по суд, 
што ў сярэднем таксама раз гля да ецца 
як падарунак, таму што звы чай на бела-
руская жанчына акрамя сваёй дзённай 
працы яшчэ робіць і хат нюю працу. 
Гэтае свята падаецца даволі дзіўным 
гiбрыдам Дня святога Ва лян  ціна, Дня 
матулі і Свята сям’і, якія свят куюць 
у той жа Канадзе, але там гэта тры 
асоб ныя святы, а таксама ёсць і Дзень 
таты. У Беларусі ж Вось мае сакавіка 
падаецца як дзень вясны і прыгажосці. 
У нашай краіне, як і ў іншых краінах 
былога Савецкага Саюза, гэты сап раў-
ды важны дзень прынізілі да ўзроўня 
пырскаў шампанскага.
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Свята Восьмага сакавіка на працы. Мінск.



Шэсце прафсаюзаў «Годныя працоўныя месцы. Паслугі. Годнасць». Таронта.



Раз на год на працы мужчынская 
частка працоўнага калектыву шануе 
сваіх калег-жанчын, але іх віншаванні 
часта зак ра на юць толькі вонка выя ры-
сы суп ра цоў ніц. Тым ча сам шмат лі кія 
ві  да  воч ныя праб ле мы ў сацы яль най, 
гра  мад скай, ся мей най, палі тыч най і 
фі нан са вай сфе рах зас та юцца па-за 
па рад кам Жа но чаго дня. Най больш 
па пу ляр ны свя точ ны тост гу чыць не-
як так: «За на шых цу доў ных дам! Што 
б мы без вас ра бі лі? Вы ўп ры гож ва еце 
на шае жыц цё!» Ін шымі сло вамі, жан-
чы ны пры ду ма ныя, каб аз даб ляць 
муж чын  скае жыц цё, быць пры го жымі 
ды не ства раць кан ку рэн цыю. Больш 
за тое, у мно гіх сем’ях ме на віта жан-
чы нам пры хо дзіцца яшчэ і гата ваць 
свя точ ную ежу, набы ваць па да рункі 
ма ту лям, свяк роў кам, сёстрам, нас таў-
ні цам сва іх дзе так, ка легам, а таксама 
кла па ціцца пра мужа, які часта зна хо-
дзiцца ўжо ў даво лі не цвя ро зым стане 
на пры кан цы жа ночага свята.
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Хтосьці скажа, што на Беларусі 
гістарычна так склалася, што гэты 
дзень пераўтварыўся ў шанаванне 
жано чай прыгажосці ды вясны — і 
нічога дрэннага ў гэтам няма. Хай 
бы і існа ваў гэты дзіўны дзень, калi 
б таксама існаваў і афіцыйны дзень, 
калі жанчыны маглі б агучыць свае 
праблемы, калі б дзяржава рабіла 
спра ва здачу аб тым, што змянілася за 
апошні год і як палеп шылася стано-
вішча з правамі і жыццём жыха рак 
Беларусі, а таксама што трэба рабіць 
далей. Менавіта гэта і адбы ва ецца ў 
іншых краінах свету ў дзень Восьмага 
сакавіка. А для беларусак атры моў-
ваецца, што ўвогуле няма та ко го дня. 
Яго наўмысна скралі.
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Мінскі трактарны завод імя Леніна, прыбраны да Восьмага сакавіка. Мінск.
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Добраахвотны паказ дакументальнай стужкі «Няма жанчын, няма слёз», зробленай супермадэллю 
Хрысці Тарлінгтан Бёрнс (Christy Turlington Burns) спецыяльна для кампаніі «Кожная матуля ўлічваецца», 
якая існуе ў галіне адукацыі і падтрымкі жанчын і дзейнасць якой накіравана на змяньшэнне родавай 
смертнасці ў свеце. На здымку адзін з арганізатараў мерапрыемства Эрык Фарр (Eric Farr) з Міжнароднай 
арганізацыі развіцця і падтрымкі (International Development and Relief Foundation). Таронта.
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Трэба ўзгадаць, што існуе таксама і 
Дзень мужчын. Раней гэта быў Дзень 
Савецкай арміі і флоту, але пасля рас-
паду СССР ён пераўтва рыўся ў Дзень 
аба ронцы Айчыны. Нягле дзя чы на 
тое, што жанчыны зараз таксама слу-
жаць у арміі, гэты дзень прысве ча ны 
вык лючна мужчынам, якія атрым-
лі ваюць «мужчынскія» па да рун кі на 
працы і дома ў незалеж насці ад таго, ці 
служылі яны наогул калі-небудзь і дзе-
небудзь. Адначасова існуе і афі цый ная 
частка свята: дыскусіі пра праб лемы 
су час най беларускай арміі, дзяр жаў-
ныя ўзна гароджванні і ша на ван ні, 
маршы і мiлiтарысцкая прапаганда. 
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Мужчынскі і жаночы дні — два святы, але якое рознае да 
іх стаўленне. Можа, гэта адбываецца таму, што Беларусь — 
андрацэнтрычная дзяржава, у якой усе ведаюць сваё месца 
ў залежнасці ад пола? З аднаго боку, выглядае так, што 
самі жанчыны пазабыліся на свае правы і павагу да сябе. З 
іншага боку, зразумела, гэтая інэрцыя тлумачыцца тым, што 
атрымліваць кветкі i добрыя словы так прыемна. Тым больш, 
што боль шасць жанчын наступны раз іх атрымае толькі на 
свой дзень наро дзінаў. Праблема, канешне, глыбей падарункаў 
і кветак і хаваецца ў дагэтуль вельмі патрыархальным бе ла -
рус кім грамадстве.

«Фемінізм і вызваленне». Таронта.



Гэты фотапраект — сумесная праца з Аляксеем Наум чыкам, 
які ажыцяўляў яго ў Мінску, а я — у Таронта. Мы імкнуліся 
перадаць адсутнасць актыўнай пазіцыі ў жанчын у дачыненні 
да сваіх правоў — да правоў чалавека. Мы падрыхтавалі 
два блокі фотаздымкаў, дзе можна ўбачыць два света, два 
погляды на Вось мае сакавіка: у Беларусі і ў Кана дзе. Нату-
ральна, фотаматэрыял ілюс т руе гэтае свята ў культурным 
кан тэк сце кожнай краіны. З ка над ска га боку можна пабачыць 
здымкі з розных мерапрыемстваў як, напрык лад, афі цыйнае 
адкрыццё праекта «Уклю чэн не гендарнага аспекту ў рас пра-
цоўку праграм для іміг ран так», паэтычныя чытанні групы 

Тэматычны постар Міністэрства працы Антарыо да Восьмага сакавіка і  
цішотка да Міжнароднага дня супраць здзекаў у школе. Таронта.



падтрым кі непаў налет ніх мам, адкрыццё выставы, прысве-
чанай жанчы нам у Паўднёва-Ўсходняй Азіі, афіцыйнае шэсце 
прадстаўніц і прадстаўнікоў прафсаюзаў і разнастайных жано-
чых арганізацый. Аляксей здымаў на вуліцах Мінска, а таксама 
на працоўных мерапрыемствах і ў крамах. Мы разглядаем 
наш праект як адну з прыступак на шляху да паляпшэння 
становішча жанчын у нашай краіне.

Для тых, хто думае, што жанчынам у Беларусі няма пра 
што гаварыць і за што змагацца, я пералічу некалькі фактаў3. 
Ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў 4 з 5 беларусак пакутуюць ад 
гвалту, 22,4% церпяць эканамічны гвалт і 13,1% падвяргаюцца 

3 Гл.: Alternative Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women / The Republic of Belarus – 2010 / www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/docs/ngo/PAWIDM_Belarus48.pdf (прагледжана 01.03.15).

Жанчына гандлюе мімозай — сымбалам Жаночага дня ў краінах былога Савецкага Саюза. Мінск.



Святочная «змена» ролямі ў вітрыне ГУМа. Мінск.

сэксуальнаму гвалту з боку мужа альбо партнёра. У Беларусі 
надзвычайна высокі адсотак разводаў; за апошнія дзесяць год 
кожны другі шлюб скончыўся менавіта так. Толькі 6% жан-
чын лічаць своё эканамічнае становішча добрым, 56,8% —  
сярэднім, і больш за трэць — дрэнным ці вельмі дрэнным. 
Сярэдні заробак жанчын роўны 78,4% сярэдняму заробку 
мужчыны; у краіне назіраецца фемінізацыя нізкааплат-
ных прац і дыскрымінацыя па ўзросту, сямейнаму стану і 
цяжарнасці. У дзяржаўных установах вышэйшай адукацыі 
амаль не вывучаюцца гендэрныя  даследванні, асабліва правы 
жанчын. Спіс можна працягваць. 

Сястра, ты не адна! Працягваем барацьбу.
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