IНФОРМАЦIЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Кампанія Генерального Секретаря ООН
«РАЗОМ покладемо край насильству щодо жінок»

Стислi факти

щодо насильства в УкраÏнi

Тематична група ООН з ґендерних питань

На фото: Одинока мати Людмила
та її двоє дітей Ніколь та Микита
змушені були втікати з Горлівки після
посилення обстрілів у листопаді

22%

2014 року. ЇЇ старший син Олексій

Щонайменше 22 вiдсотки жiнок у вiцi 15-49
рокiв принаймнi один раз за своc життя
зазнавали фiзичного або сексуального
насильства щодо себе

залишився в Горлівці приглядати
за немічною бабусею. Майже рік
Людмила живе в центрі для тимчасово
переміщених осіб у м. Святогірськ.
Вона отримує соціальну допомогу
від держави у розмірі 1700 гривень
(приблизно 80 доларів США)

90%
30%

90 вiдсоткiв випадкiв гендерно зумовленого
насильства припадас на насильницькi дiÏ
проти жiнок

на двох дітей.

Фото Макса Левіна, UNFPA

лише 30 вiдсоткiв iз них фiксуcться офiцiйно

Дані свідчать, що найбільш ефективним у справі
запобігання насильству є комплексний підхід за участю
різних установ. Їх тісна взаємодія та спільні зусилля є
запорукою дієвої підтримки жінок та дівчат, які пережили
насильство.

www.endviolence.un.org

Насильство неприпустиме!

Йому можна запобiгти та необхiдно давати вiдсiч
Вражаючий факт того, що кожна третя жінка в своєму
житті пережила фізичне або сексуальне насильство свідчить про те, що це - пандемія світового масштабу. В деяких країнах світу цей показник навіть вищий і складає, за
офіційними даними, близько 70 відсотків. Насильство –
сексуальне, фізичне, психологічне, емоційне й економічне –
може статися вдома, у громадських місцях, під час війни і в
мирну годину.

• Кампанія Генерального Секретаря
ООН «РАЗОМ покладемо край
насильству щодо жінок» закликає
всіх урядовців, громадськість, жіночі
організації, чоловіків, молодих
людей, представників бізнесу,
засоби масової інформації та агенції
системи ООН об’єднати свої зусилля
для запобігання і ліквідації всіх форм
насильства щодо жінок і дівчат у всіх
куточках світу.
• На світовому, регіональних та
національних рівнях, Кампанія
«РАЗОМ» має на меті мобілізувати як
окремих громадян так і їх спільноти.
• Кампанія підтримує давні зусилля
урядів, громадських та жіночих
організацій, зокрема введення в дію
державних законів та планів дій, збір
та аналіз даних.
• «РАЗОМ» підтримує систематичні
дії щодо усунення сексуального
насильства в зонах конфлікту, а
також бореться з такою тактикою
ведення війни, елементом якої є

Міжнародна

акція

«16

днів

протидії

ґендерному

насильству», що проходить у період з 25 листопада до 10
грудня, Міжнародного дня захисту прав людини, має на меті
підвищити

поінформованість

суспільства

та

масово

мобілізувати людей до змін. У рамках Кампанії Генерального
Секретаря Організації Об’єднаних Націй «РАЗОМ покладемо
край насильству щодо жінок», Міжнародна акція «16 днів
протидії

ґендерному

насильству»

покликана

залучити

активістів, представників урядів, парламентів, громадських
організацій та партнерів ООН до мобілізації людей та
висвітлити питання пов’язані з запобіганням та викорененням
насильства щодо жінок та дівчат.

зґвалтування жінок і дівчат.

Цього року більш ніж 25 партнерів, у тому числі Верховна
Рада України, державні заклади, місцеві органи влади, жіночі
спілки, громадські установи, міжнародні організації та донори
об’єднали свої зусилля для проведення акції по всій нашій
країні!

Навiщо нам потрiбна
ця акцiя в УкраÏнi?
Ґендерно-обумовлене насильство є одним з найбільш поширених,
систематичних та домінуючих порушень прав людини в Україні, де 90
відсотків випадків припадає на насильницькі дії щодо жінок.
За даними минулорічних досліджень пошире-

мовчання. Жертви та постраждалі від насиль-

ності ґендерно-обумовленого насильства, що-

ства можуть потерпати від фізичних та психоло-

найменше 22 відсотки жінок у віці 15-49 років пе-

гічних травм, а також мати негативні наслідки

реживали за своє життя принаймні одну форму

в сексуальному та репродуктивному здоров’ї:

фізичного або сексуального насильства . Але ж

вимушену та небажану вагітність, небезпеч-

при цьому багато випадків залишаються невідо-

ні аборти, хвороби, що передаються статевим

мими. На додаток до відсутності якісних послуг у

шляхом, у тому числі ВІЛ, і навіть призвести до

сфері протидії, існує тенденція не піддавати роз-

смерті.

1

голосу подібні випадки, а приховати проблему.

Також трапляються інші форми насильства, у

Дискримінаційні стереотипи є настільки гли-

тому числі зґвалтування, торгівля людьми, ви-

боко вкоріненими, що, наприклад, знущання в

крадення, сексуальна експлуатація та сексуаль-

сім’ї, дуже часто вважається «внутрішньою спра-

ні домагання, які посилюються через нинішній

вою», яка не потребує будь-якого зовнішнього

конфлікт та економічну кризу.

втручання, чи то поліції, місцевої влади, соці-

На додаток, більшість зареєстрованих внутріш-

альних робітників, сусідів, або родичів. Конфлікт

ньо-переміщених осіб - це жінки та діти, які були

на сході України значно погіршив ситуацію, бо

змушені покинути свої домівки, та громади, чиї

зламав навіть звичайні системи функціонування

ресурси є вкрай обмеженими, щоб впоратися з

владних структур.

економічними труднощами та зростаючою на-

Ґендерно-обумовлене насильство підриває

пругою2. Ті, хто ще й досі в пастці району бойових

здоров’я, гідність, безпеку та незалежність своїх

дій, знаходяться під посиленою загрозою сексу-

жертв, та часто стає прихованим через традицію

ального насильства з боку озброєних військових3.

1. National representative survey on prevalence of violence against women and girls conducted by UNFPA/GFK Ukraine in 2014
2. See OSCE SMM Thematic Report “Internal Displacement in Ukraine” of 12 August, 2014 at www.osce.org/ukraine.
3. See OHCHR “Report on the Human Rights Situation in Ukraine - 1 December 2014 to 15 February 2015” at
http://www.wunrn.com/news/2015/03_15/03_02/030215_ukraine.htm

Дiй
Ти можешь вислухати, повірити та підтримати

Якщо ти зіткнувся (-лася) з насильством, то

когось, хто визнає, що пережив сексуальне

слід звернутися по допомогу на Національну

насильство;

«гарячу лінію» за телефоном 0-800-500335 або 386 (з мобільного), до поліції (102),

Приєднуйся

до

акції

«16

днів

протидії

ґендерному насильству» (відповідні заходи
можна переглянути тут www.un.org.ua) ! Стань
на захист постраждали від насильства, не
мовчи!

Хто i де задiяний?
Запрошуємо кожного приєднатися до акції!
Команда Організації Об’єднаних Націй в
Україні, завдяки Групі з ґендерних питань, та
разом з більш ніж 25 партнерами, організувує
низку заходів по всій країні для підвищення
обізнаності населення та вживання заходів
для

зупинення

насильства.

Заходи

ґендерно-обумовленого
включають

семінари

та дискусії з партнерами, школярами та
громадськими

діячами,

акції

для

ЗМІ,

фотовиставки, радіо- і телепередачі у всіх
областях України.
• Більш детальна інфмормація міститься у календарі подій на сайті
www.un.org.ua
• Для журналістських запитань та отримання додаткових матеріалів
звертайтеся, будь-ласка, за адресою електронної пошти
tamara.beresh@undp.org

найближчого медичного закладу та центрів
соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді;

0-800-500-335
гаряча лiнiя

386 102
моб.

полiцiя

