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Фем�н�зм? 
З�ни?
Сол�дарн�сть?

самвидав як спротив

Зб�рка, яку ти бачиш перед собою - колекц�я

з�н�в (маленьких самвидав-журнал�в), яка

створювалася р�зними людьми у творч�й

сп�впрац�. Ми вважаємо, що з�ни є важливим

осв�тн�м та мистецьким �нструментом боротьби

з дискрим�нац�єю та висв�тлення замовчуваних

тем. Самвидав под�бного роду залучає р�зн�

техн�ки � матер�али, його легко в�дтворювати та

поширювати. Як творчий �нструмент, з�ни

також є простором для щирого � незалежного

висловлювання,  що дозволяє залучати б�льше

людей � подолати бар’єр м�ж людьми з вищою

осв�тою � без, академ�чними текстами � усними

�стор�ями.  

Ц� з�ни було створено вручну п�д час дек�лькох

майстерень, як� дали можлив�сть з�братися

фем�н�ст_кам з р�зних м�ст. Майстерн�

в�дбувалися в формат� колективних

обговорень, �стор�ї та �деї з яких стали

матер�алом для самвидаву.

Ми обговорювали перетин дискрим�нац�й та їх

вплив на життя учасни_ць; проблеми,

викликан� нормативн�стю великих громадських

орган�зац�й; вплив локального та

рег�онального контексту на досв�д учасни_ць;

саме питання “вразливост�” � того, як п�дтримка

може обмежувати тих, кого визначають чи не

визначають як “вразливих” чи

"найвразлив�ших”.

Зб�рку можна умовно под�лити на дв� частини:

перша частина - �стор�ї про дискрим�нац�ю �

боротьбу з нею, друга частина - творче

осмислення актив�стського вигорання.

Спод�ваємося, ця зб�рка надихне тебе на

роздуми, сол�дарн�сть, д�ю, в�дпочинок в�д д�ї �

творч�сть.

ВСТУП  1



ЛЕСБІЙКА  В  БЕЗПЕЦІ 2

ЛЕСБІЙКА В БЕЗПЕЦІ

З�н  в�дсилає до м�жнародної Європейської

конференц�ї лесб�йок* (European Lesbian*

Conference), яка в�дбувалася в Києв� в кв�тн�

2019 р.  � участь у як�й була коштувала дорого

для звичайних людей. В�н звертає увагу на

неоднор�дн�сть будь-якої групи та прив�леї, що

визначають р�зний р�вень безпеки та

можлив�сть доступ�в до влади нав�ть серед

"марг�нал�зованих" чи "вразливих" людей.
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WONDER STICKERS 

(ЧАРІВНІ НАЛІПКИ)

З�н звертає увагу л�беральну пол�тику

неприбуткових ЛГБТ- та �нших орган�зац�й, як�

зац�кавлен� у сп�впрац� з б�знесом (веселков�

нал�пки на в�тринах магазин�в), але не

зац�кавлен� у боротьб� з кап�тал�змом � б�дн�стю

та коал�ц�йному актив�зм�.
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ГАЗЄТА  ЗВЬОЗДОЧКА 6

ГАЗЄТА "ЗВЬОЗДОЧКА"

З�н звертає увагу на поширення знаку *, який

використовується для позначення розширення

меж певної �дентичност�, проте зараз � для

позначення "�нклюзивност�" категор�ї чи

заходу. Хоча таке використання стає

поширеним � "модним", воно часто може бути

лише поверхневою гонитвою за

"р�зноман�тн�стю" � "�нклюз�єю", а при цьому

практики орган�зац�й можуть бути

дискрим�нац�йними чи не призводити до

жодних пол�тичних зм�н.
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СУПЕР-ЛІБЕРАЛЬНЕ
ДЕМОКРАТИЧНЕ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ПРАВОЗАХИСНЕ
ДАЙВЬОРСІТІ
З�н в�дсилає до еп�зоду п�д час КиївПрайду 2016

року, коли мейнстр�мн� лгбт-актив�ст_ки забули

про "захист прав" � погрожували учасни_цям

кв�р-анархо-фем�н�стської колони через

"неузгоджен�" плакати, котр� викликали

обурення ультраправих. 

...ДАЙВЬОРСІТІ 8



...ДАЙВЬОРСІТІ 9



ПРИ ВСТРЕЧЕ С
БЕЛЫМ
ЭКСПЕРТОМ ПО 

РАСИЗМУ

З�н звертає увагу як на "експертн�" судження

представни_ць пан�вних груп, так � на

неозвучен� оч�кування "хорошої" повед�нки в�д

представни_ць дискрим�нованих груп.
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WONDERFUL  YEARS 12

WONDERFUL

YEARS

(ЩАСЛИВІ РОКИ)

З�н ц�кавиться можливими причинами того,

чому документальний ф�льм про життя

негетеросексуальних ж�нок за радянських час�в

"Щаслив� роки" був виключений з к�нозб�рки

центру �м. Довженка. 



МОДНЫЕ  ИДЕИ  СЕЗОНА 13

З�н вказує на те, що заклики до кам�н-ауту

лгбт+ людей, що часто поширюються

громадськими орган�зац�ями, не враховують

людей без прив�леїв, � можуть шкодити їм.





ЛЕСБА ДЛЯ
ДРУГИХ/

ЖИЗНЬ
ЛЕСБОПОДРУГИ

З�н розпов�дає про життя лесб�йки в

гетеронормативному оточенн�.
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ЗАКАТИ
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Фем�н�стичний з�н
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Фем�н�стичний з�н
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в Україн�
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