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ЗМІНА СОЦІАЛЬНИХ НОРМ У ДІЇ

Сприйняття гендерно зумовленого
насильства в українському суспільстві
трансформується, поступаючись нормам,
які не толерують насильство.
Національне дослідження "Омнібус", яке
проводиться щороку з березня 2019
року, зафіксувало позитивні зрушення.
Українці демонструють підвищену
обізнаність щодо насильства серед
жінок. На 6% більше людей можуть
виявити психологічне насильство і на
9% більше людей можуть помітити
економічне насильство порівняно з
початком 2019 року. Люди констатують
краще розуміння (зростання на 6%), що
секс не за згодою у шлюбі також є
сексуальним насильством. Українці
демонструють більш високу чутливість
до проблеми гендерно зумовленого
насильства. На 9% більше чоловіків та
на 8% більше жінок визнають, що чоловіки
та жінки можуть однаково постраждати
від насильства.
Найбільш поширені стереотипи, які
толерують гендерно зумовлене
насильство, тепер під більшим сумнівом.
На 5% більше людей вважають

висловлювання "Б'є — значить любить"
застарілим (досягаючи 87%). Ще на 5%
більше українців вважають, що жінка не
повинна терпіти насильство, щоб
врятувати сім'ю (80%). Дослідження
демонструє зміну поведінки. На 5% більше
людей заявляють про свою готовність
втрутитися в інцидент, пов’язаний з
насильством, щоб зупинити його (67%).
Українське суспільство поступово стає
більш чутливим до гендерно зумовленого
насильства, не схвалюючи його проявів і
пропонуючи підтримку постраждалим.
Стає очевидним визнання насильства як
соціальної проблеми (а не особистої), яка
вимагає консолідованої реакції громади.
Зміни в суспільному сприйнятті та
зростаюче неприйняття гендерно
зумовленого насильства є потужним
сигналом про те, що українське
суспільство очікує належної реакції на
насильство.
Таке підвищення обізнаності та розуміння
неприйнятності явища допоможе не лише
викорінити гендерно зумовлене
насильство, але й виростити покоління
українців із новою свідомістю.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КАР’ЄРНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА
Багато жінок, які нещодавно вийшли з
аб‘юзу, стикаються з необхідністю
якнайшвидше знайти роботу, щоб мати
фінансові ресурси для утримання себе та
своїх дітей. Жінки не знають, як повернутися
на ринок праці після тривалої перерви, що
накопичувалась протягом років насильства
та ізоляції. Деякі з тих, хто постраждали,
вже мають роботу, але їм потрібна
додаткова або більш високооплачувана,
щоб забезпечити себе та своїх дітей після
розриву з кривдником. Більшість людей, які
пережили гендерно зумовлене насильство,
мають низьку мотивацію, труднощі з
ухваленням кар'єрних рішень і готовністю
до роботи, що ускладнює розрив кола
насильства.

“... Майже рік постійного приниження.
Втративши роботу,
я перестала бути людиною для свого
чоловіка. Він мене не помічає, зовсім не
дає грошей, принижує на очах батьків та
друзів. Куди я не
зверталась у пошуку
роботи, мене нікуди не взяли через
локдаун. Я звернулася за допомогою до
кар’єрного консультанта і отримала не
лише кілька порад щодо написання
резюме та пошуку роботи, а й постійні
професійні консультації та підтримку.
Я вже працюю, отримала першу
зарплату! Тепер планую пройти
навчання та розпочати власну справу,
про яку я давно мріяла…”,
— Світлана, постраждала від гендерно
зумовленого насильства з Харкова.

Створений за підтримки уряду Великої
Британії наприкінці 2020 року, Women
Career Hub пропонує індивідуальні
конфіденційні консультації з можливістю
запланувати необмежену кількість
наступних зустрічей. Кожен 1-2-годинний
сеанс кар’єрного консультування є
унікальним. Задовольняючи конкретні
потреби клієнток, кар’єрні консультанти
аналізують навички, надають підтримку в
пошуку роботи, створюють індивідуальні
плани професійного розвитку та
інформують про доступні можливості
навчання та працевлаштування.
Протягом січня-березня 2021 року кар'єрні
консультанти з питань кар’єри провели 697
консультацій жінкам, які постраждали від
насильства, і зверталися за допомогою до
притулків та денних центрів або самостійно
подавали заявки онлайн. Понад 300 жінок
взяли участь у програмі кар'єрної
підтримки. Жінки отримують рекомендації
щодо працевлаштування від кар’єрного
радника, також мають доступ до
безкоштовних занять з психологом, якщо
їм це потрібно. Це допомагає їм не тільки
знайти роботу, але й мати підтримку у
нестабільні часи пандемії COVID-19. У
партнерстві з місцевим бізнесом,
соціальними службами та
підприємницькими ініціативами кар’єрні
радники Women Career Hub реагують на
потреби клієнток більш комплексно.

У ДНІПРІ ВІДКРИВСЯ ПРИТУЛОК

" Протидія домашньому
насильству — це напрям, який місто
буде розвивати і надалі. Адже
пріоритетом для Дніпра є надання
всебічної соціальної підтримки своїм
громадянам незалежно від віку, статі чи
соціального статусу",
— Борис Філатов, мер Дніпра.

1 квітня у Дніпрі відкрився притулок
для жінок, що постраждали від гендерно
зумовленого насильства за підтримки
UNFPA. Притулок є першим у своєму роді
в Україні: він призначений для надання
комплексної підтримки одночасно 10
жінкам, які прибувають до закладу без
дітей. Місто створило службу, яка
доповнює існуючий великий притулок для
40 жінок, які перебувають з дітьми. Дніпро
— перше місто в Україні, яке створило дві
окремі служби для надання безпечного
простору та комфортних умов для
постраждалих із урахуванням їхніх потреб.

У рамках проєкту UNFPA «Міста, вільні від
домашнього насильства», Дніпро впевнено
розробляє систему запобігання та
реагування на домашнє та гендерно
зумовлене насильство.
Для посилення мережі допомоги, місто
планує відкрити денний центр і кризові
кімнати для постраждалих від гендерно
зумовленого насильства, а також
працювати із кривдниками щодо зміни їх
поведінки.

ГОТОВІ ДО ДІЇ: МОБІЛЬНІ ГРУПИ ПОЛІЦІЇ
З РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
У межах проєкту EMBRACE за підтримки
уряду Великої Британії UNFPA придбав
обладнання для новостворених
мобільних груп поліції з реагування
на випадки домашнього насильства.
50 cпеціалізованих мобільних груп,
отримали ноутбуки, планшети, нагрудні
камери, відео-реєстратори, термальні
принтери і вогнегасники. Це обладнання
забезпечує належну роботу поліцейських
- документування доказів і проведення
оцінки ризиків у кожному випадку
домашнього і гендерно зумовленого
насильства.
Програма UNFPA з протидії та запобігання
гендерно зумовленому насильству впроваджується
за підтримки урядів Великої Британії, Канади та
Естонії.

Мобільні групи пройшли тренінг із
особливостей реагування на випадки
домашнього і гендерно зумовленого
насильства та роботи із постраждалими у
рамках проєкту. Проведене навчання у
поєднанні з наданим обладнанням
забезпечує спроможність поліцейських
мобільних груп ефективно реагувати на
випадки насильства.

