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Сюзанна Ґарсіа-Роблз,
керівник інвестиційного підрозділу Early Stage Equity Group,

Багатоцільовий інвестиційний фонд/Міжамериканський банк розвитку

кОли РАніЯ АнДЕРСОн зАПРОПОнУВАлА МЕні нАПи
САТи передмову до цього чудового твору, я охоче по-

годилась написати її від імені Багатоцільового інвестицій-
ного фонду (БІФ), який уже багато років допомагає жінкам 
досліджувати свій економічний потенціал. Я також тішуся, 
що можу привернути увагу до величезної праці, яку робить 
Ранія у своїй організації – theWayWomenWork. Як і вона, я 
палко прагну бачити, як жінки досягають успіху на роботі. 
У книзі «Мене не спинити» є безліч порад освіченим жінкам 
з країн, що розвиваються, жінкам, які прагнуть  просунутись 
у своїй кар’єрі, не відмовляючись від особистого життя.

Перед жінками в Латинській Америці та інших країнах, 
що розвиваються, не існує нездоланних перешкод, які б за-
вадили започатковувати власну справу. Власне, великі та 
середні компанії часто неохоче наймають кваліфікованих 
жінок, покликаючись на погано обґрунтовані підстави, тож 
дрібний бізнес, як видається, є природним трампліном для 
найбільш ділових з поміж нас. То чому ж більшій кількості 
жінок не досягти успіху як підприємицям та як жінкам, що 
перебудовують кар’єру?
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У деяких країнах жінки, які намагаються започаткувати 
власний бізнес чи працювати у великих корпораціях, на-
ражаються на культурні перешкоди, що глибоко вкорінені 
(зокрема на переконання, що роль жінки – опікуватись ви-
ключно домашнім господарством, та хибні упередження, 
що жінки неспроможні вести переговори так само добре, як 
чоловіки, або не можуть досягти успіху в певних сферах, бо 
наш мозок не пристосований до професій, які потребують 
високого рівня аналітичного мислення).

Навіть у більш просунутих країнах з перехідною еконо-
мікою чоловіки часто не сприймають те, як жінки ведуть біз-
нес у власний спосіб; але ж наш спосіб не поганий, він про-
сто інакший. Бізнесмени, які не пристосовуються до того, 
як жінки ведуть бізнес, наражаються на ризик програти по-
ловині населення землі. Позаяк жінки в наш час отримують 
дипломи з вищими оцінками, ніж чоловіки, компаніям до-
ведеться шукати способів, як залучити їх працювати на них. 
Майбутнє цих компаній та глобальної економіки залежить 
від освічених жінок, які досягають успіху на роботі.

Коли ми у БІФ почали послуговуватись гендерною приз
мою, оцінюючи венчурний капітал та підприємницький клі-
мат, ми усвідомили, що жінки у Латинській Америці та Ка-
рибському регіоні стикаються з іншими викликами, ніж їхні 
одноліткичоловіки. Головно вони не мають реалістичних 
рольових моделей, які б їх надихали. Подруге, їхня мере-
жа складалася здебільшого з родичів та подруг, а не з колег
професіоналів, обмежуючи таким чином допомогу, яку вони 
могли отримати, аби сприяти зростанню своєї справи, про-
гресувати у своїй кар’єрі та вести збалансований спосіб жит-
тя. Потретє, їм бракувало в оточенні когорти кваліфікованих 
наставників, які б дораджували їм, коли ці жінки опиняються 
перед професійним чи особистим вибором, який впливатиме 
на їхню справу. Почетверте, – як наслідок зазначених вище 
викликів, – жінкам було важче отримати фінансування, щоб 
збільшувати масштаби свого бізнесу.
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У книзі «Мене не спинити» Ранія Андерсон провела 
ретельну працю, показуючи, як багато перешкод постава-
ло перед жінками, яких вона опитувала за останні чотири 
роки, а також описуючи перешкоди, на які наражалась осо-
бисто протягом своєї більш як тридцятирічної професійної 
діяльності. Замість того, щоб нарікати на труднощі, автор-
ка розповідає, як вона та решта жінок подолали їх завдяки 
невгамовності й позитивній настанові. Ранія заохочує тебе, 
читачу, відмовитися від думки про Судний День, а натомість 
рухатися вперед, аналізуючи виклики та долаючи їх один за 
одним. Написана захопливою мовою, ця книга переповідає 
історії реальних жінок з усього світу, які перебувають на 
різних етапах свого життя та професійної діяльності і які 
є справжніми взірцями зосередженості, наполегливості та 
пристрасності.

Ця книга – на часі. У перехідних економіках, де фор-
муються підприємницькі екосистеми, знову почали турбу-
ватись про вагому роль жінки в суспільстві та економіці. 
Внесок жінки вдома й на роботі вважають надважливим. 
Молоді дівчата потоком ринуть з університетів та коледжів, 
сповнені прагнення започаткувати власний бізнес. Вони вже 
давно залишили в минулому стару дилему між домівкою й 
роботою, як прадавнє кліше. Та попри безліч можливос-
тей ці дівчата досі наштовхуються на безліч випробувань. 
Я сильно вражена тим, як Ранія обмірковує проблему прір-
ви між науковими знаннями жіноквипускниць, які часом 
перебувають на дуже високому рівні, і їхніми практичними 
навичками на роботі, які попервах бувають дуже слабкими. 
В університетах мають над цим більше працювати.

У будьякому разі молодим дівчатам, що випускаються зі 
шкіл чи коледжів, доведеться приймати рішення, які безпе-
рервно впливатимуть на їхні життя та життя їхніх спільнот. 
Ця книга допоможе розбудувати краще суспільство, у якому 
голос кожного буде почуто, у якому радо зустрічатимуть ко-
жен підхід до рішення проблеми. Вона стане помічником та 
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натхненником, чудовим попутником на шляху для амбітних 
молодих жінок, які прагнуть бути нестримними на своєму 
шляху до винятковості.

Я вдячна Ранії за важку працю та самовідданість. Зізна-
юся, що спочатку скептично ставилась до твору, вважаючи, 
що це лише черговий посібник. А потім прочитала книгу 
протягом тривалого перельоту до Південної Америки. Я не 
могла її відкласти. Прочитала від палітурки до палітурки, 
поринувши у текст. Я відчувала, що Ранія кидає виклик осо-
бисто мені. Те, що вона написала, змусило мене знову роз-
ширити межі своєї зони комфорту. На мою думку, це най-
ліпший комплімент, який я можу зробити книзі «Мене не 
спинити».


