
Ми були готові і не готові. 

Готові, бо тримали бак авто заповне-
ним, дитячі речі зібраними. Не готові, бо 
не вірили, що у 21 столітті можлива така 
ситуація, така пиха, безнаказаність та бо-
жевілля

В нашій родині є військові, тому вже зве-
чора 22го був певний сигнал тривоги — 
позачергова зміна. Оскільки таке було 
не вперше, то я сподівалась, що це ще 
нічого не означає, але, здається, сама 
вже трохи в це не вірила: забагато було 
попереджень, в тому числі від закордон-
них партнерів. Я ділилась попереджен-
нями з усіма близькими, подругами, але в 
той ранок не зробила цього. Мабуть, це 
був стан шоку, коли не можеш ні на що 
відволікатись, бо маєш виконати основ-
ну задачу, і голова розривається від того, 
що не може вмістити все, що повинна. 

Приблизно в 5 ранку 24 лютого мене 
розбудив дзвінок: «почалась війна, ви 
повинні прямо зараз виїхати у…, на це 
у вас є 15 хвилин». Хто мене знає, для 
мене 5 ранку — це глибока ніч, коли всі 
дії хіба що автоматичні, несвідомі. До-
бре, що деякі речі таки зібрані, тому ми 
встигаємо покидати решту, розібратись 
з документами, які треба взяти, забрати 
маму з іншої частини міста і виїхати десь 
за годину. Хотіли забрати подругу, але не 
змогли — місця лише на двох, а їх п’ять з 
тваринами, не можуть прийняти рішен-
ня, а чекати неможливо… Це був перший 
момент, де я пожалкувала, що не наполя-
гала. Адже я змогла вберегти свою дити-
ну від страхів війни (він жодного разу не 
сидів в підвалі), але не забрала з собою 
подругу з її дитиною… 

Ми їхали 7 годин туди, куди мали їхати 3. 
Ми стояли в центрі Василькова, коли до 
того його вже обстрілювали і безприн-
ципні водії перекрили дорогу створивши 
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хаотичну чергу на заправку. Ми кружля-
ли невідомими дорогами, стояли в зато-
рах, спостерігали, як водії їдуть зустріч-
ною смугою, підрізають та вважають, що 
їх життя важливіші за інші. В принципі, 
я не вперше бачу таку поведінку наших 
водіїв, переважно чоловіків, тому це не 
шокувало.

Нам пощастило — у нашої родини є дім 
в центрі України, родина, яка нас прий-
няла і допомагала. У нас хороші відноси-
ни, і ми змогли мирно співіснувати, мали 
прийнятні умови життя (хоч і без гарячої 
води в домі), підтримку одна одної. Бага-
то разів жалкувала, що не маю власного 
майна, яке б дозволило приймати тих, 
кого хочу, тоді коли хочу. Це ще раз по-
казало, як важливо бути власницею, а не 
просто родичкою власників.

ЖИТТЯ В МАЛЕНЬКОМУ 
МІСТЕЧКУ НАГАДАЛО  
НАСКІЛЬКИ МІЦНО  
ТРИМАЄТЬСЯ  
НАСЕЛЕННЯ ЗА СТЕРЕО-
ТИПИ ЩОДО ЖІНОК  
І ЧОЛОВІКІВ: ЖІНКИ  
ГОТУЮТЬ І ПРИБИРАЮТЬ, 
А ЧОЛОВІКИ, ЗАЗВИЧАЙ, 
НАВІТЬ ПОСУД ЗА СОБОЮ 
НЕ МИЮТЬ. 
Так, у чоловіків є інша «домашня» робо-
та, проте вона займає куди менше часу. 
Коли треба було прибирати територію, 
я не побачила чоловіків і у рядах людей 
з віниками поряд у садочку, де розмісти-
ли переселенців, хоча там точно були 
чоловіки. Ну і хочеш не хочеш — наслу-

хаєшся стереотипів від своїх же родичів, 
особливо старшого віку: і про те, що твій 
родич працює, тому в магазин підеш ти 
(хоча ти теж працюєш, але ж — припу-
скається — що твоя робота не така важ-
лива:), і що як же якомусь чоловіку само-
му вдома поратись, бідолазі, коли жінки 
нема (щоб обслуговувати), і про те, що 
якщо в родині конфлікти, то винні завжди 
двоє…

Моя робота можлива віддалено, і наш 
проект дуже швидко адаптувався і зай-
нявся потребами країни, організацією 
допомоги. Вже з перших днів ми отри-
мали від керівництва моральну підтрим-
ку і допомогу тим, хто потребували. Для 
мене це був, в тому числі, показник того, 
що організація справді має повагу до лю-
дей, а не лише робить вигляд, що права 
людини — в пріоритеті. Хоча серед ко-
лег з інших організацій були сумні і дуже 
повчальні історії. Всі мої близькі колеги 
проявили себе з найкращого боку — під-
тримували одна одну, ставились із ро-
зумінням, не панікували. Тому тут мені 
знов поталанило, і я уявляю, наскільки 
складніше було багатьом іншим.    

В мене дві роботи (одна повна, одна ча-
стину часу), навчання, а також активізм 
(фемінізм, групи Резистанта, Фемхода, 
Фемподорожі, сторінка NordicModelUA, 
сайт Модель Рівності) — просвітництво, 
до якого плавно додалось волонтерство. 
Разом з однодумицями ми почали зби-
рати інформацію та створювати корисні 
матеріали для біженок, особливо в темі 
протидії торгівлі людьми. Як волонтер-
ська група і як робочий проект ми були 
першими, хто в України опублікували 
пам’ятку щодо ознак ситуацій торгівлі 



людьми для переселенок (що не такі оче-
видні, як здається), зібрали та перевірили 
організацій, куди безпечно звернутись (а 
не які будуть просто переадресовувати, 
чи не мають потрібного досвіду). Силами 
багатьох жіночих організацій було про-
ведено десятки тематичних зустрічей 
та семінарів, які налагодили зв’язки між 
експертками, дали краще побачити кар-
тину, скоординувати допомогу, виробити 
стратегію і тактику дій. 

Ми не були найбільш ефективні у допом-
озі військовим — всі наші запити у фон-
ди завершились нічим і це виявилась 
марна трата часу. Тоді з родиною ми 
самі зібрали сотні тисяч гривень на тех-
ніку, яку запитували професійні військові, 
знайшли потрібне обладнання, купили і 
доставили за призначенням. За допомо-
гою небайдужих українок ми стали посе-
редниками благодійних внесків з Європи 
безпосередньо підрозділам, які допомо-
гу потребували.

Як феміністки, ми з колегами підтримува-
ла одна одну, продовжували просвітни-
цьку роботу, сумували одна за одною і 
мріяли про зустрічі. У нас не було жодних 
розбіжностей в позиції щодо війни росії 
проти України: з 2014 року вдалось по-
збутись з життя тих людей, які мали інші 
позиції. Близькі жінки навколо були одно-
значно патріотичні, підтримуючі і жодна 
не відмовила у допомозі, жодна не крити-
кувала і, тим більше, не пристижувала за 
той чи інший вибір. Ми не змогли разом 
вийти на 8 березня, хоч дуже готувались 
і дуже хотіли прийти, нарешті, на ФемХо-
ду, саме за права жінок, а не весну, красу 
чи права всіх-всіх. Тим не менш, у наших 
групах ми продовжуємо вести інформа-

ційну роботу, проводити опитування, го-
лосування, роботу над Фемкалендарем, 
незважаючи ні на що, не пропустивши 
жодного тижня. Це можливо завдяки на-
шій співпраці і єдності, і сподіваюсь так 
це і залишиться.

У мене була можливість виїхати з Украї-
ни з самого початку, проте 2 місяці я не 
погоджувалась. Потім я поставила собі 
запитання: для кого я це роблю і кому від 
цього краще? І зрозуміла — нікому. Я маю 
можливість дати дитині спілкуватись з 
родичами, дати новий досвід, дати біль-
шу безпеку (сигнали тривоги у нашому 
місці проживання продовжували звуча-
ти по декілька разів на день), дати мож-
ливість бути дитиною. І ми поїхали до 
тата — на інший континент. Ця подорож 
стала можлива і завдяки підтримці под-
руг (феміністок) і близьких. І я кажу дитині, 
що це відпочинок, хай думає саме так.

Це не історія успіху, це історія боротьби, 
яка продовжується. Я і далі планую пра-
цювати над протидією насильству і екс-
плуатації жінок: як на основній роботі, так 
і як волонтерка. Ми будемо з родиною 
розказувати про Україну, збирати кошти 
для України, шукати, знаходити і достав-
ляти те, що знайти неможливо. Ми не 
збираємось горювати і панікувати, тому 
що це нікому не допоможе. І можливо, 
скоро повернемось в свою країну, і по-
бачимо крах росії — країни-деспота, краї-
ни-аномалії, якої давно не мало існувати, 
якій не місце в сучасному світі.   
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