
проти ґендерно зумовленого 
насильства в Україні
Вражаючий показник – одна з 

трьох жінок зазнавала фізично-

го або сексуального насильства 

принаймні раз у житті — свідчить 

про те, що це явище має масштаб 

глобальної пандемії.

Подекуди в світі ситуація навіть 

гірша, оскільки 70% жінок та 

дівчат повідомляли, що зазнава-

ли насильства у зв’язку з їхньою 

ґендерною приналежністю . Це 

насильство – сексуальне, фізич-

не, психологічне, чи економіч-

не – може відбутися будь-де і 

будь-коли: вдома, на роботі, в 

громадських місцях, в умовах вій-

ни та в мирний час. 

Ґендерно зумовлене насильство 

(ҐЗН) не лише спричиняє біль та 

страждання, але й руйнує роди-

ни, погіршує ефективність праці, 

послаблює конкурентоздатність 

країни та сповільнює розвиток. 

Дослідження показують, що 

міжвідомчий підхід є найбільш 

ефективним способом запобіган-

ня та реагування на насильство 

Міцна партнерська співпраця та 

спільні інтервенції є виключно 

важливими для надання необхід-

ної підтримки жінкам та дівчатам, 

що вразливі до насильства або 

зазнали його. 

Більше того, міжнародні дослі-

дження доводять, що кожен до-

лар США, вкладений в запобі-

гання ҐЗН, дозволяє зекономити 

5-20 дол. США майбутніх витрат 

на послуги, пов’язані з подолан-

ням його наслідків.

16 Днів активізму 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Ліквідація насильства щодо 
жінок та дівчат: 
ніхто не залишиться поза увагою!

Приєднуйтеся до кампанії!



Кампанія Генерального секре-
таря ООН по боротьбі з на-
сильством щодо жінок UNiTE 
закликає уряди всіх країн, 
громадські, неурядові, жіночі 
організації, чоловіків, молодих 
людей, приватний сектор, 
ЗМІ та всю систему організа-
цій ООН об'єднатися заради 
запобігання та ліквідації всіх 
форм насильства щодо жінок 
та дівчат в усіх країнах світу.

З 25 листопада, Міжнародного 
дня боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок, і до 10 
грудня, Дня прав людини, кам-
панія "16 Днів активізму проти 
ґендерно зумовленого насиль-
ства" буде спрямована на під-
вищення обізнаності громадян 
та мобілізацію людей в усьому 
світі для зміни сприйняття і 
поведінки, пов'язаних з цією 
проблемою. 

Адвокатувати щодо 
забезпечення 
всеохоплюючих послуг, 
спрямованих на подолання 
бар’єрів, з якими 
стикаються найбільш 
незахищені та вразливі 
групи жінок та дівчат, 
з метою забезпечення 
рівного доступу до 
запобігання та реагування 
на ґендерно зумовлене 
насильство.

Закликати до ратифікації 
Конвенції Ради Європи 
про попередження та 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому насильству 
(Стамбульської конвенції). 
Держава зобов’язана 
всебічно протидіяти 
насильству щодо 
жінок та дівчат в усіх 
формах та вживати 
заходів для запобігання 
насильству щодо жінок, 
захисту потерпілих та 
переслідування злочинців. 

Привернути увагу до 
найбільш соціально 
незахищених груп жінок 
та дівчат, що стикаються 
з численними формами 
дискримінації, з метою 
попередження та ліквідації 
насильства щодо жінок та 
дівчат. 

Цього року кампанія UNiTE в 
Україні передбачає наступне:

1. 2. 3.

Чому ця кампанія 
потрібна в Україні?

Ґендерно зумовлене насильство (ҐЗН) є про-
блемою прав людини, що має серйозні негайні 
та довгострокові наслідки. Крім цього, в Укра-
їні воно є широко розповсюдженим та систе-
матичним. Більше того, 90% постраждалих від 
ґендерно зумовленого насильства − жінки . Від-
повідно до опитування щодо поширеності цьо-
го явища, проведеного в 2014 році, принаймні 
22% жінок у віці 15-49 років хоч раз у житті за-
знавали принаймні однієї форми ґендерно зу-
мовленого насильства . 

На додачу до відсутності якісних послуг, існує 
ще й тенденція щодо замовчування пробле-
ми. На тлі глибоко вкорінених дискримінаці-
йних стереотипів домашнє насильство часто 
вважають “особистою справою”, в яку нібито 
не повинні втручатися поліція, місцеві органи 
влади, соціальні робітники, сусіди чи родичі. 
Отже, повідомляють тільки про 30% випадків 
насильства . Конфлікт на сході України призвів 
до загострення ситуації, оскільки існуючі систе-
ми підтримки перестали функціонувати. 

22%
хоч раз у житті зазнавали принаймні однієї 
форми ґендерно зумовленого насильства

припадає на насильницькі дії проти жінок

фіксується офіційно

ЖІНОК
У ВІЦІ 15-49 РОКІВ

ВИПАДКІВ ҐЕНДЕРНО
ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА

УСІХ
ВИПАДКІВ
НАСИЛЬСТВА

90%



Крім того, значну частину зареє-
строваних внутрішньо переміще-
них осіб складають жінки і діти, які 
були змушені залишити свої домів-
ки та рідні міста і села, маючи дуже 
мало ресурсів для того, щоб у стані 
стресу подолати економічні труд-
нощі . Люди, що не змогли виїха-
ти з районів ведення бойових дій, 
перебувають під підвищеною за-
грозою сексуального насильства . 
Мають місце й інші форми насиль-
ства, такі як зґвалтування, торгівля 
людьми, викрадення, сексуальна 
експлуатація, в тому числі надання 
сексуальних послуг заради вижи-
вання, а також сексуальні домаган-
ня; все це загострюється на тлі по-
точного конфлікту та економічної 
кризи в Україні. 

Мобільні бригади соціально-психо-
логічної допомоги надали допомо-
гу у понад 24,343 випадків ГОН в 5 
областях на сході України, постраж-
далих від конфлікту (Харківська, 
Дніпропетровська, Запорізька, Лу-
ганська та Донецька) з листопада 
2015 року; дані показують, що 70% 
зареєстрованих випадків пов’язані 
з домашнім насильством . 

Починаючи з січня 2016 року, на 
Національну «гарячу лінію» з ҐЗН 
надійшло більше 63,139 дзвінків; 
78% із зареєстрованих випадків 
стосувалися домашнього насиль-
ства. Наведений нижче графік 
демонструє розподіл випадків на-
сильства за типом та часом надхо-
дження дзвінка. 

Ґендерно зумовлене насильство 
підриває здоров’я, гідність, безпеку 
та незалежність постраждалих, при 
цьому воно нерідко залишається 
прихованим через сформовану сус-
пільством культуру замовчування. 

Потерпілі від насильства можуть за-
знавати фізичних та психологічних 
страждань, а також наслідків для 
сексуального та репродуктивного 
здоров’я, включаючи небажану або 

спричинену зґвалтуванням вагіт-
ність, підпільні аборти, захворю-
вання, що передаються статевим 
шляхом, в тому числі ВІЛ, та навіть 
смерть. 

Згідно з недавнім дослідженням, 
економічні збитки через насиль-
ство щодо жінок досягли 208 млн 
дол. США у 2015 році, або 0,23% 
ВВП України, що дорівнює річному 
бюджету міста Одеси. В результаті 
систематичної нестачі притулків 
та спеціалізованих послуг для по-
терпілих від насильства в Україні 
левову частку витрат на подолан-
ня наслідків насильства сплачують 
самі потерпілі. За результатами 
моделювання, кумулятивні особи-
сті витрати жінок, що постраждали 
від насильства, та їхніх домогоспо-
дарств, можуть сягати 190 млн. дол. 
США щорічно (або більш ніж 90% 
сукупних економічних збитків від 
ҐЗН для країни). Хоча сума витрат, 
що сплачуються коштом потерпі-
лих, залежить від тяжкості шкоди, 
в середньому одна жінка в Україні 
витрачає приблизно 200 дол. США 

на подолання наслідків насильства. 
Ці витрати суттєво перевищують 
середню зарплату жінок та можуть 
включати оплату медичних послуг 
та обстеження, придбання медика-
ментів, витрати на проїзд, оплату 
оренди безпечного житла та нала-
годження “нового життя” після при-
пинення співжиття з кривдником, 
витрати на юридичні консультації, 
адміністративні збори, консульта-
ції психологів для дорослих та ді-
тей, що стали свідками насильства. 
Загальні збитки від економічної 
ефективності, втраченої через на-
сильство проти жінок, оцінюється 
в 3,7 млн дол. США в 2016 році, в 
тому числі 1,5 млн дол. США збитків 
через смерть жінок працездатного 
віку, спричинену насильством .

Дуже важливим кроком щодо зміц-
нення заходів, спрямованих на лік-
відацію насильства щодо жінок та 
дівчат в Україні є ратифікація Укра-
їною Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами (Стам-



Запрошуємо всіх долучитися до кампанії! Агенції ООН в Україні, через свою 

спеціалізовану Робочу групу з ґендерних питань, у співпраці з понад 75 парт-

нерами підтримали активності в рамках Кампанії Генерального секретаря 

ООН UNiTE по боротьбі з насильством щодо жінок. Об’єднані спільною ме-

тою, ми організовуємо різні заходи протягом 24 листопада – 10 грудня для 

того, щоб підвищити обізнаність щодо проблеми та мотивувати до дій, що 

сприятимуть ліквідації ґендерно зумовленого насильства в країні. Темою гло-

бальної кампанії 2017 року для України є “Ніхто не залишиться поза увагою: 

ліквідація насильства щодо жінок та дівчат”, яка відображає прагнення Кам-

панії UNiTE звільнити світ від насильства щодо жінок та дівчат; при цьому 

пріоритетною є робота, серед інших, з незахищеними та маргіналізованими 

групами, в тому числі біженцями, мігрантами, меншинами, корінним насе-

ленням та групами, що постраждали від конфліктів та стихійних лих.

Кампанія включатиме семінари та дискусії з експертами, в школах та громад-

ських місцях, медійні та публічні заходи, фотовиставки, програми на радіо та 

телебаченні в усіх регіонах України. 

Кампанія офіційно розпочнеться прес-брифінгом 24 листопада на Майдані 

Незалежності у Києві, після чого в інших містах та населених пунктах України 

пройдуть спонтанні громадські акції за приєднання до кампанії, що виража-

тимуть бажання та готовність протидіяти ґендерно зумовленому насильству. 

Головна будівля міста буде підсвічена у помаранчевий – один з офіційних 

кольорів кампанії UNiTE, що символізує боротьбу проти ҐЗН. 

Щоб дізнатися більше, дивіться оновлений календар подій за посиланням: 

www.un.org.ua 

За додатковими матеріалами та інформацією, в тому числі для преси, проси-

мо звертатися до п. Вікторії Андрієвської, 

050-413-84-04

victoria.andrievska@unic.org

Дійте зараз! 

• Ви можете вислухати, повіри-

ти та підтримати людину, яка 

розповідає про те, що зазнала 

насильства;

• Якщо ви зазнали насильства 

чи стали його свідком, звер-

тайтеся за допомогою до На-

ціональної «гарячої лінії» за 

номером 0-800-500-335 (зі 

стаціонарного) або 116123 (з 

мобільного), до поліції (102), в 

найближчі медичні заклади та 

центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

• Долучайтеся до заходів в рам-

ках кампанії «16 Днів активіз-

му проти ґендерно зумовле-

ного насильства» (відвідайте 

веб-сайт www.un.org.ua, щоб 

подивитися, які заходи про-

водяться поблизу вас), діз-

найтеся, що можна зробити, 

хто може допомогти та які 

можливості вже існують для 

підтримки жінок та дівчат, що 

постраждали від такого на-

сильства. 

• Приєднуйтеся до адвокації за 

захист потерпілих від ҐЗН - ро-

зірвіть коло замовчування та 

припиніть толерувати насиль-

ство в будь-якій його формі.

Хто бере учать 
у кампанії і де саме?

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 
ЗА ПОСИЛАННЯМ:

www.un.org.ua 
endviolence.un.org 

бульської конвенції), що була підписана в 2011 році. Очікується, що її 
ратифікація дозволить встановити необхідні правові механізми для 
протидії домашньому та ґендерно зумовленому насильству. Ратифіка-
ція також була однією з рекомендацій Комітету з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок (CEDAW) для України. 


