
1  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
2  http://www.unwomen.org/ru/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
3 «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів та насильства 

щодо жінок», UNFPA, 2018. http://ukraine.unfpa.org/en/publications/masculinity-today-mens-atti-
tudes-gender-stereotypes-and-violence-against-women 

Насильство щодо жінок та дівчат – одне з 
найпоширеніших порушень прав людини у світі.  
Кожна третя жінка (33%)1  протягом життя зазнала 
фізичного та/або сексуального насильства 
– це приголомшливий показник. Ґендерно 
зумовлене насильство (ҐЗН) є глобальною 
проблемою, яка вражає всі країни у тих чи інших 
формах, включно з сексуальним насильством, 
домашнім насильством та торгівлею людьми 
з метою сексуальної експлуатації.  Подекуди 
в світі ситуація навіть гірша, оскільки 70% 
жінок та дівчат повідомляли, що зазнавали 
насильства у зв’язку з їхньою гендерною 
приналежністю2. Це насильство – сексуальне, 
фізичне, психологічне, емоційне та/або 
економічне – може відбутися будь-де і будь-коли, 
на приватній території та в громадських місцях.
Ґендерно зумовлене насильство спричиняє 
як безпосередні, так і довгострокові наслідки 
для фізичного, психічного та сексуального 
здоров’я жінок та дівчат,  і зрештою впливає 

на їх загальне благополуччя та стає на заваді 
повноцінній участі в житті суспільства. Ґендерно 
зумовлене насильство не лише спричиняє 
біль та страждання, але й руйнує родини, 
погіршує ефективність праці, послаблює 
конкурентоздатність країни та сповільнює її 
розвиток.
Міжвідомча взаємодія є найбільш ефективним 
способом запобігання та відповіді на ҐЗН. Міцна 
партнерська співпраця та спільні інтервенції 
силами державних структур, міжнародних 
організацій та громадянського суспільства є 
виключно важливими для надання необхідної 
підтримки жінкам та дівчатам, що вразливі до 
насильства або зазнали його.
Більше того, міжнародні дослідження показують, 
що кожен долар США, вкладений в запобігання 
ГЗН, сприяє економії 5-20 дол. США майбутніх 
витрат на послуги, пов’язані з подоланням його 
наслідків3.
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Ґендерно зумовлене насильство (ГЗН) в Україні є широко 
розповсюдженим та систематичним. Більше того, 90% постраждалих 
від гендерно зумовленого насильства − жінки4. Відповідно до 
опитування про поширеність цього явища, проведеного в 2014 році, 
принаймні 22% жінок у віці 15-49 років хоч раз у житті зазнавали 
принаймні однієї форми ґендерно зумовленого насильства5.
Жінки, які стикаються з численними формами дискримінації, такі як 
жінки з інвалідністю, жінки, які живуть з ВІЛ, жінки з етнічних меншин, 
ЛГБТ+, внутрішньо переміщені жінки, та ін., набагато вразливіші до 
різних форм ґендерно зумовленого насильства та рідше звертаються 
до поліції та інших установ через свій статус, стигматизацію та 
системну дискримінацію. Наприклад, одна з трьох жінок, які живуть з 
ВІЛ (35,3%), зазнавали насильства від партнера та чоловіка6.

Домашнє насильство
Насильство поза сім’єю

27 679
Випадків насильства

16 днів активізму проти ґендерно зумовленого 
насильства – кампанія, яка проводиться щороку. 
Вона починається 25 листопада, з Міжнародного 
дня ліквідації насильства щодо жінок, і триває 
до 10 грудня, Дня прав людини. Її розпочали 
активісти першого Інституту глобального 
лідерства жінок у 1991 році, а Центр глобального 
лідерства жінок щорічно координує її. Вона 
виступає в ролі стратегії, яка консолідує людей 
та організації в усьому світі та закликає до 
запобігання та викорінення насильства щодо 
жінок та дівчат. 
На підтримку цієї громадянської ініціативи, під 
керівництвом Генерального Секретаря ООН 
Антоніо Гутерреса, кампанія UNiTE to End Violence 
against Women Campaign (UNiTE) закликає 
до дій на глобальному рівні для підвищення 
обізнаності, посилення адвокаційної роботи 
та обміну знаннями та інноваціями. Протягом 
останніх років кампанія UNiTE використовувала 
помаранчевий колір, який символізував більш 
яскраве майбутнє, вільне від насильства проти 
жінок та дівчат, як єдину символіку заходів в 
рамках кампанії по всьому світі.

Цього року кампанія UNiTE в Україні закликає 
до наступного:

Посилити
голоси різноманітних рухів жінок в різних 
місцевостях та секторах, що працюють над 
запобіганням та ліквідацією насильства щодо 
жінок.

Виступати
за конкретні зміни на рівні установ та робочих 
місць, в тому числі в системі ООН, організацій 
приватного сектору, навчальних закладів, 
організацій громадянського суспільства та 
державних органів для сприяння ґендерній 
рівності та ліквідації насильства щодо жінок.

Закликати
до прийняття конкретних зобов’язань щодо 
фінансування національних заходів з протидії та 
ліквідації насильства щодо жінок та дівчат.

17%

83%

Навіщо кампанія 
потрібна в Україні?
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Внутрішньо переміщені жінки є більш вразливими 
до різних форм насильства під час конфлікту, 
в тому числі приниження, образ, залякування, 
шантажу, словесних погроз, фізичного 
насильства, вилучення коштів та майна, вилучення 
офіційних документів,  примусової неоплачуваної 
праці, а також стають об’єктами непристойних 
висловів сексуального змісту7. Одна з основних 
проблем, з якою стикаються постраждалі від ҐЗН 
– доступ до якісних необхідних послуг, включно 
з безпечними приміщеннями та психосоціальним 

консультуванням8. 
Мобільні команди, що працюють у 12 областях, 
надали психосоціальну підтримку та цільову 
допомогу при 44,116 випадках ҐЗН з листопада 
2015 року. Національна гаряча лінія з питань ГЗН 
прийняла більше ніж 85,682 дзвінків з січня 2016 
року; 83% випадків, про які було повідомлено, 
стосувалися домашнього насильства9.
Наступний графік демонструє розподіл випадків 
насильства за типом насильства та часом 
одержання дзвінка.

Згвалтування Сексуальне Фізичне Економічне Психологічне

Відповідно до недавнього дослідження «Сучасне 
розуміння маскулінності: ставлення чоловіків 
до ґендерних стереотипів та насильства щодо 
жінок»10, 18% респондентів чоловічої статі 
погодилися, що якщо жінка зраджує чоловіку, 
то для чоловіка вважається прийнятним вдарити 
її. Крім цього, 19% респондентів чоловічої статі 
погодилися із твердженням про те, що, якщо 
жінку зґвалтували, то вона зазвичай зробила 
щось таке, через що опинилася в цій ситуації. 
Загальні економічні збитки від насильства щодо 
жінок склали 208 млн. дол. США у 2015 році, 
або 0,23% ВВП України, що еквівалентно 
річному бюджету м. Одеса. Загальний обсяг 
втраченої  економічної вигоди через насильство 
щодо жінок оцінюється в 3,7 млн. дол. США у 
2015 році, в тому числі 1,5 млн. дол. США через 

смерті жінок працездатного віку, пов’язані з 
насильством11. 
На додачу до прийняття ґендерно-чутливих 
положень законодавства12, дуже важливим 
кроком до зміцнення заходів, спрямованих на 
викорінення насильства проти жінок та дівчат 
в Україні, є ратифікація Україною Конвенції 
Ради Європи про запобігання всім формам 
насильства щодо жінок та домашньому 
насильству і боротьбу з цими явищами 
(Стамбульська конвенція). Конвенцію було 
підписано у 2011 році, але ще не ратифіковано, 
отже, вона не є юридично обов’язковою для 
України. Її ратифікація була однією з рекомендацій 
Комітету з ліквідації дискримінації жінок (CEDAW) 
для України. 
 

за типом насильства



Ми запрошуємо кожного долучитися до кампанії, що має на меті мобілізувати всіх під егідою UNiTE, 
включно з організаціями системи ООН, урядовими партнерами, громадянським суспільством, школами 
та університетами, приватним сектором, спортивними асоціаціями та громадянами, та закликати до 
солідарності із захисниками інтересів потерпілих від насильства, жіночими рухами та захисниками прав 
жінок, що працюють над ліквідацією насильства проти жінок.
Цього року команда ООН в Україні, в рамках Тематичної робочої групи з ґендерних питань, об’єднує 
зусилля з більш ніж 75 партнерами для підтримки Кампанії Генерального секретаря ООН UNiTE для 
ліквідації насильства проти жінок (UNiTE). Об’єднані спільною метою, ми організовуємо різні заходи 
протягом періоду з 25 листопада до 10 грудня для підвищення обізнаності та вжиття дій, спрямованих на 
ліквідацію ґендерно зумовленого насильства по всій країні. Темою глобальної кампанії 2018 року в Україні 
є “#Почуймене: припиніть насильство щодо жінок”, яка відображає прагнення Кампанії UNiTE звільнити 
світ від насильства проти жінок та дівчат; при цьому пріоритетною є робота, перш за все, з найбільш 
незахищеними та маргіналізованими групами, в тому числі біженками, мігрантками, представницями 
меншин, корінним населенням та групами, що постраждали від конфлікту та стихійних лих, серед інших 
груп. Ми запрошуємо Вас на публічний захід, що символізує початок кампанії,  26 листопада 2018 року 
о 12.00 у Києві (Щербенко Арт центр, вул. Михайлівська 22в). 
Щоб одержати більше інформації, дивіться оновлений календар подій: www.un.org.ua 
За додатковими матеріалами та інформацією, в тому числі для преси, просимо звертатися до:
Анна Мисишин, Спеціалістка Представництва ООН з комунікацій 
anna.mysyshyn@one.un.org
+38 063 410 02 63

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
www.un.org.ua
endviolence.un.org 

Ви можете вислу–
хати, повірити, та 
підтримати людину, 
яка розповідає 
про те, що зазнала 
насильства;

Якщо ви зазнали 
насильства чи 
стали його свідком, 
звертайтеся за 
допомогою до 
Національної 
гарячої лінії за 
номером 116123 
(мобільний), до 
поліції (102), в 
найближчі медичні 
заклади та центри 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді;

Долучайтеся до 
заходів в рамках 
кампанії «16 
Днів Активізму 
проти ґендерно 
зумовленого 
насильства» 
(відвідайте веб-сайт 
www.un.org.ua, щоб 
подивитися, які 
заходи проводяться 
поблизу вас), 
дізнайтеся, що 
можна зробити, хто 
може допомогти 
та які можливості 
вже існують для 
підтримки жінок та 
дівчат.

Приєднуйтеся 
до адвокації за 
захист потерпілих 
від ҐЗН - розірвіть 
коло мовчання 
та припиніть 
толерувати 
насильство в будь-
якій його формі.

    Д
ійте

 вже

зараз!
Хто бере участь у кампанії і де саме?


