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ВСТУП
Метою цього Посібника є огляд ключових законодавчих змін та того прогресу, якого можна досягти
завдяки ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції). Вона визначає ключові показники
успішності діяльності, спрямованої на викорінення насильства стосовно жінок та дітей в Європі, а також
встановлює фундаментальні нормативно-правові засади захисту та підтримки жінок та їхніх дітей, які
зазнали жорстокого поводження.
Стамбульську конвенцію було оголошено до підписання та ратифікації у 2011 році, проте у середовищі
фахівців-практиків у сфері реагування на насильство стосовно жінок, а також у широких колах громадськості, досі остаточно не сформувалося вичерпне розуміння того, яке коло завдань має розв’язати
Конвенція та якими є вимоги щодо її впровадження.
У Частині 1 цього Посібника ґрунтовно викладені основні засади Стамбульської конвенції та ті її положення, що стосуються прав людини та недискримінації.
Частина 2 більш детально розглядає конкретні вимоги Конвенції: залучення достатнього державного
фінансування для діяльності спеціалізованих послуг із протидії насильству стосовно жінок та гендерно
зумовленому насильству; ключові елементи забезпечення того, що послуги з підтримки постраждалих
осіб сприяють посиленню їхньої спроможності. Додатково надано огляд наявної ситуації у сфері взаємодії НУО та урядових (державних) структур європейських країн, у яких вони працюють.
Наприкінці посібника наведено список бібліографічних посилань, отже читачі можуть продовжити
подальше вивчення відповідних джерел та досліджень самостійно.

1. Стандарти та визначення
Мова цього Посібника ґрунтується на термінології і засадах Стамбульської конвенції та Директиві Європейського парламенту та Ради ЄС 2012/29/EC від 25 жовтня 2012 року про встановлення мінімальних
стандартів щодо прав, підтримки та захисту жертв злочину (Європейська директива про права постраждалих), а також мережі WAVE Network.
Ключовою особливістю Стамбульської конвенції у порівнянні із міжнародними угодами, що їй передували, є визнання тісного зв’язку між гендерною нерівністю та насильством стосовно жінок:
«Визнаючи те, що насильство стосовно жінок є проявом історично нерівного співвідношення сил між жінками та чоловіками, яке призвело до домінування над жінками та дискримінації жінок чоловіками та до недопущення повноцінної емансипації жінок» (Преамбула)1.
У наведеній цитаті підкреслюється, що основна причина насильства стосовно жінок має суспільно-історичний характер. Щоб подолати її, недостатньо розглядати насильство щодо жінок як окремі випадки,
пов’язані з «дисфункціональністю родини» чи «розладами особистості» кривдника. Ці явища, беззаперечно, також мають місце, але задля ефективної протидії проблемі не можна обмежуватися лише впливом на
особистість агресорів, не докладаючи зусиль до забезпечення зрушень у суспільстві. Отже, Конвенція
утверджує необхідність всеохоплюючих заходів із запобігання та протидії насильству як способу вирішення проблеми із залученням усіх дотичних сторін.
Конвенція визначає насильство стосовно жінок наступним чином:
«…порушення прав людини й форма дискримінації стосовно жінок та означає всі акти насильства стосовно
жінок за гендерною ознакою, результатом яких є або може бути фізична, сексуальна, психологічна або економічна шкода чи страждання стосовно жінок, у тому числі погрози таких дій, примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від того, чи відбувається це в публічному або приватному житті» (Ст. 3a).
_

1 Тут і далі переклад та посилання на Стамбульську конвенцію наводяться за виданням: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. – Київ: К.І.С., 2014 – 79 с. (брошуру підготовлено та надруковано в
межах проекту Ради Європи ««Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні»)
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Домашнє насильство визначене в Конвенції як:
«…всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім’ї
чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно
від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи
проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні» (Ст. 3b).
Положення Стамбульської конвенції розвиває Європейська директива про встановлення мінімальних
стандартів щодо прав, підтримки та захисту жертв злочину (прийнята у жовтні 2012 року), яка є ще одним
важливим інструментом викорінення насильства стосовно жінок. Хоча Директива регулює питання прав
різних категорій постраждалих від насильства, вона також визначає гендерно зумовлене насильство як
форму насильства, що вимагає надання постраждалим спеціалізованих послуг з підтримки:
«Особи, які належать до особливо уразливої категорії або опинилися у ситуації, що має наслідком високий ризик завдання їм шкоди, такі як постраждалі від повторного насильства у сім’ї, гендерного насильства, <…>, повинні бути забезпечені підтримкою спеціалістів та правовим захистом» (Європейська
директива про права постраждалих, 2012)2.
Ще одне змінення останніх років – запровадження Європейського захисного припису (European
Protection Order), що набув чинності у січні 2015 року. Завдяки йому, захисні приписи на користь
постраждалих від домашнього насильства визнаються у будь-якій країні-члені ЄС.
Він складається з двох різних механізмів через відмінності у структурі державних засобів захисту. Це
«Положення про взаємне визнання засобів захисту у цивільних справах» та «Директива про Європейський захисний припис». Ці два механізми разом забезпечують захист та безпеку громадян ЄС у
будь-якій країні ЄС, незалежно від того, в якій країні ЄС було видано захисний припис.
Отже, з’явилися правові інструменти, які розширюють можливості постраждалих та – в теорії – мають
сприяти ефективнішій протидії насильству стосовно жінок. Втім, практичні аспекти їх впровадження та
застосування часто залишаються недостатньо прозорими для кінцевих бенефіціарок. Цей Посібник,
власне, має на меті роз’яснити постраждалим та практичним фахівцям, які надають їм підтримку, сфери
використання цих інструментів. (WAVE 2015a).

2. Факти та цифри щодо поширеності насильства стосовно жінок
та домашнього насильства
Поширеність насильства стосовно жінок
Перше дослідження поширеності насильства стосовно жінок у країнах Євросоюзу було проведено
Агенцією ЄС з основоположних прав людини (FRA) у 2012 році, а його результати оприлюднені в 2014
р. (FRA 2014). Дослідження, яке базується на даних інтерв’ю, проведених з 42 000 жінок (віком від 18 до
74 років) з усіх 28 країн-членів ЄС, стало найбільшим міждержавним репрезентативним дослідженням
з проблематики насильства щодо жінок.
Інтерв’ю стосувалися особистого досвіду жінок щодо фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства (з боку як партнерів, так і інших осіб), переслідування, сексуальних домагань та насильства
в Інтернеті. Питання стосувалися як того, чи стикалася респондентка з насильством протягом 12 місяців, що
передували інтерв’ю, так і досвіду пережитого насильства після досягнення нею п’ятнадцятирічного віку.
Осі деякі ключові результати дослідження: (джерело: WAVE 2015b):
› Кожна третя жінка в ЄС (33%) зазнала фізичного та/або сексуального насильства
після досягнення віку у 15 років (62 млн. жінок в усьому ЄС);
› За оцінками, 13 млн. жінок в ЄС (7% жінок у віці 18-74 роки) зазнали фізичного
насильства протягом 12 місяців, що передували інтерв’ю.
› Одна з десяти жінок зазнала сексуального насильства у тій чи іншій формі з того моменту, як досягла 15 років.
› Одна з п’яти жінок зазнала переслідування у тій чи іншій формі з того моменту, як досягла 15 років.
› 20% молодих жінок віком від 18 до 29 років зазнавали сексуальних домагань в Інтернеті.
_

2 Переклад наводиться за: Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О.А.
Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В. Малишев, З.М. Саідова. За заг. редакцією О.А. Банчука. – К.: Москаленко О.М., 2015. – 268 с.
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Насильство стосовно жінок з боку партнера чи колишнього партнера
Опитування FRA 2014 року також виявило значну поширеність насильства з боку інтимних партнерів та
продемонструвало циклічність механізму віктимізації постраждалих, притаманну цій формі насильства:
› 22% жінок зазнавали фізичного та/або сексуального насильства
з боку партнера після досягнення п’ятнадцятирічного віку.
› Після припинення стосунків (проживання) з партнером, що вдавався до насильства,
одна із шести (16%) жінок продовжувала потерпати від дій колишнього партнера.
› 43% жінок зазнавали певної форми психологічного насильства з боку
нинішнього чи колишнього партнера, включно з економічним насильством.
› Одна з десяти жінок зазнала переслідування з боку колишнього партнера.
Повідомлення про гендерно зумовлене та домашнє насильство
Опитування FRA 2014 року допомогло визначити також, наскільки активно жінки в країнах ЄС повідомляли про випадки насильства щодо них до поліції чи іншого органу влади. Нижче наведені деякі результати:
› 66% жінок не повідомляли про найбільш серйозний інцидент з
партнером ані до поліції, ані до іншої організації (служби).
› Лише одна із трьох жінок, постраждалих від насильства з боку партнера (33%),
та одна із чотирьох жінок, що зазнали насильства від іншої особи, ніж партнер (26%),
повідомляли про останній серйозний інцидент до поліції чи іншої служби.
› Про 74% випадків переслідування не повідомляли до поліції.
Ці цифри висвітлюють високий показник неповідомлення про випадки гендерно зумовленого насильства до поліції. Жінок, що зазнали насильства, слід заохочувати звертатися за підтримкою та користуватися можливістю повідомити про випадок насильства. Для цього необхідно заручитися довірою
постраждалих; це можна зробити через доступні низькопорогові послуги на кшталт цілодобових та
безкоштовних телефонних ліній для жінок.
Опитування FRA 2014 року виявило також: низький рівень звернень щодо насильства повʼязаний також
із загальним низьким рівнем обізнаності про свої права та чинне законодавство серед жінок, які зазнають домашнього та/або сексуального насильства (36% жінок не знають про існування спеціальних
норм, правових інструментів або ініціатив).
Спеціалізовані служби підтримки жінок, що діють в інтересах постраждалих, нерідко займаються підвищенням обізнаності та можуть, за умови достатнього фінансування, належним чином інформувати їх
про конкретні політики та законодавство (WAVE 2015a).
Отже, дослідження FRA є цінним джерелом інформації для осіб, які формують політику, а також спеціалістів громадських організацій, і може бути беззаперечно рекомендоване як ресурс для всіх, хто бажає
отримати поглиблену інформацію з питань насильства стосовно жінок в контексті країн Європи/ЄС.
З моменту свого заснування Європейська комісія та Європейський парламент наголошували на важливості заходів в масштабах всього ЄС щодо подолання поширеної проблеми насильства стосовно жінок
(Європейський парламент, 2016). Висвітлюючи поширеність насильства стосовно жінок в ЄС як серйозний привід для занепокоєння, дослідження FRA-- 2014 року дає надійну доказову базу для формування
політики протидії насильству стосовно жінок у ЄС та на рівні окремих країн. Стандарти формування такої
політики та відповідних законодавств, детально викладені у Стамбульській конвенції, та будуть розглянуті в пропонованому Посібнику.
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3. Структура Посібника
Частина А містить опис базових стандартів та принципів Стамбульської конвенції, що мають на меті
створити підґрунтя для розробки належної нормативно-правової бази та розбудови системи реагування
на насильство стосовно жінок та домашнє насильство. Особливу увагу приділено наступним принципам:
› Основоположні права людини, недискримінація та інклюзія як стандарти захисту та підтримки (Стаття 4).
› Зобов’язання та належна увага з боку держави (Стаття 5).
› Політика, яка враховує гендерні аспекти (Стаття 6).
Частина Б детально розглядає ті аспекти Стамбульської конвенції, що чітко наголошують на правових
зобов’язаннях урядів забезпечувати необхідну інфраструктуру та фінансування для створення та підтримки спеціалізованих служб для жінок, що постраждали від насильства:
›
›
›
›
›

Фінансові ресурси (Стаття 8)
Неурядові організації та громадянське суспільство (Стаття 9)
Роль загальних служб підтримки (Стаття 20)
Спеціалізовані служби підтримки (Статті 22-26)
Міжвідомча взаємодія та оцінка ризиків (Статті 7 та 51)

Структура розділів є наступною. Кожен розділ містить посилання на відповідну статтю Стамбульської
конвенції та її обговорення. На цьому ґрунтуються міркування щодо можливостей та викликів, повʼ
язаних з імплементацією відповідних положень. Це у свою чергу, окреслює рамки їх практичного запровадження та підготовки рекомендацій для осіб, які формують політику.
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ЧАСТИНА A – ЗАСАДИ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
1. Загальні стандарти та принципи Стамбульської конвенції
Преамбула Стамбульської конвенції до всіх основоположних конвенцій про права людини, а також до
судової практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з питань насильства стосовно жінок та
домашнього насильства, обсяг якої постійно зростає.
› Насильство стосовно жінок розглядається як порушення прав людини та форма дискримінації жінок.
Преамбула визнає із серйозним занепокоєнням: жінки та дівчата часто піддаються тяжким формам
насильства, що «становить тяжке порушення прав людини стосовно жінок та дівчат і є головною
перешкодою для досягнення рівності між жінками і чоловіками» (Преамбула).
› Конвенцію спрямовано на те, щоб відновити та забезпечити жінкам дотримання їх прав людини, зокрема
фундаментального права жити без насильства як в публічній, так і в приватній сферах (Ст. 4, п. 1).
› Конвенція послідовно запроваджує підхід, заснований на правах людини та орієнтований на постраждалих. Він вимагає, що «вжиття заходів для захисту прав жертв, забезпечується без дискримінації за
будь-якою ознакою» (Ст. 4, п. 3). Конвенція вимагає забезпечити, щоб у центрі всіх законодавчих та
інших заходів, спрямованих на запобігання та протидії насильству стосовно жінок та домашньому
насильству «були права жертви» (Стаття 7).

1.2. Права людини, недискримінація та інклюзія як стандарти захисту та підтримки
Стаття 4 Стамбульської конвенції висвітлює права людини та цінності, які покладені в основу Конвенції,
і є умовою її імплементації.
Ключовим принципом Стамбульської Конвенції є вимога впроваджувати її положення, особливо заходи
із захисту прав постраждалих, без дискримінації за будь-якою ознакою. Термін «дискримінація» застосовується у тому ж значенні, що й у Статті 14 Європейської Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (далі – ЄКПЛ). Перелік підстав, дискримінація за якими не є припустимою, ґрунтується на
цій Статті та на Протоколі № 12 до ЄКПЛ.
Це означає, особи, які формують та імплементують політику, при розробці, впровадженні та оцінці законодавства і механізмів його реалізації повинні систематично переглядати ці документи та підстави, щоб
упевнитися в тому, що жодна група осіб не виключена з охоплення захистом та підтримкою.

Стаття 4 – Основоположні права, рівність та недискримінація
1. Сторони вживають необхідних законодавчих та інших заходів для підтримки та захисту права кожного, особливо жінок, на те, щоб жити без насильства як в публічній, так і в приватній сферах.
2. Сторони осуджують усі форми дискримінації стосовно жінок і своєчасно вживають необхідних законодавчих та інших заходів для запобігання дискримінації, зокрема шляхом:
– закріплення в їхніх національних конституціях або іншому відповідному законодавстві принципу рівності між жінками та чоловіками й забезпечення практичної реалізації цього принципу;
– заборони дискримінації стосовно жінок, у тому числі за допомогою використання санкцій, де це доречно;
– скасування законів та практики, які є дискримінаційними стосовно жінок.
3. Виконання положень цієї Конвенції Сторонами, зокрема вжиття заходів для захисту прав жертв, забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: статі, гендеру, раси, кольору шкіри, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку,
стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу мігранта чи біженця або іншого статусу.
4. Спеціальні заходи, які є необхідними для запобігання насильству за гендерною ознакою та захисту жінок від
насильства за гендерною ознакою, не розглядаються як дискримінація згідно з положеннями цієї Конвенції.
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Отже, Стамбульська конвенція встановлює високі вимоги та зобов’язання щодо забезпечення практичної
реалізації рівності між жінками і чоловіками (Ст. 4, п. 2). Всі форми дискримінації жінок повинні
засуджуватися, всі необхідні заходи повинні бути вжиті для запобігання дискримінації. Ці заходи
включають закріплення принципу рівності в конституції держави, відповідному законодавстві, а також
взяття зобов’язання забезпечити практичну реалізацію принципу рівності жінок і чоловіків. Конвенція
також вимагає скасувати закони та практики, що дискримінують жінок, та заборонити таку дискримінацію.
Принцип недискримінації також утверджується Європейською директивою про права постраждалих (Ст.
9-10), яка забороняє будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою, зокрема за статусом перебування
постраждалих від злочину на території держав-членів:
«(10) <…> Держави-члени повинні вжити необхідних заходів, які гарантують, що права, встановлені цієї
Директивою, виникають незалежно від правових умов перебування постраждалого на їх території або від
його громадянства чи національності <…>»

2. Загальні засади та міркування щодо імплементації
Коріння дискримінаційних практик може міститися у законодавчих нормах, правозастосовній практиці
та політиках, які, наприклад, можуть виключати певні групи людей з охоплення захистом чи послугами,
наприклад, через структурні форми дискримінації.
Всі бар’єри для доступу до послуг з захисту та підтримки повинні бути усунуті. Ключовим елементом
імплементації Стамбульської конвенції, таким чином, є забезпечення того, що спеціальні заходи та
послуги для жінок, що зазнали насильства, запроваджуються без дискримінації та надаються усім
групам постраждалих жінок.
Заходи з запобігання та протидії насильству стосовно жінок мають відповідати конкретним ситуаціям та
потребам жінок та їхніх дітей, оскільки насильство стосовно жінок нерозривно пов’язане з дискримінацією та утисками, яких зазнають жінки в тих чи інших обставинах. Стамбульська конвенція вимагає
створення спеціалізованих служб підтримки (Ст.22), таких як притулки, телефонні лінії допомоги, центри
для жінок, та чітко визначає, що спеціальні заходи «які є необхідними для запобігання насильству за
гендерною ознакою та захисту жінок від насильства за гендерною ознакою, не розглядаються як дискримінація» (Ст. 4, п. 4). Отже, уряди країн не повинні остерігатися звинувачень у дискримінації, впроваджуючи спеціалізовані заходи для жінок; навпаки, такі заходи необхідні.

2.1 Підтримка постраждалих чоловіків
Чоловіки, які потерпають від насильства, також, звичайно, мають право на життя у ненасильницькому
середовищі, на захист і підтримку. Проте причини насильства, якого зазнають чоловіки, не співпадають
із чинниками насильницьких діянь, які скоюють чоловіки стосовно жінок.
Наприклад, статистичні д ані щодо термінових заборонних приписів, виданих поліцією Австрії, свідчать,
що приблизно у 90% випадків домашнє насильство стосовно жінок вчинюють чоловіки. У випадках,
коли постраждалими від домашнього насильства стають чоловіки, кривдниками в 50% випадків є чоловіки, в 50% − жінки (Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie 2015). Ця тенденція також
спостерігається і в інших європейських країнах, наприклад, в Англії, де поліцейська статистика чітко
демонструє, що у 85% всіх повідомлених випадків домашнього насильства воно вчинювалося чоловіками стосовно жінок (London Metropolitan police statistics 2012).
Наявний обсяг даних дозволяє вважати, що гендерно зумовлене насильство є послідовною, повторюваною поведінкою, спрямованою на утвердження влади та контролю над жертвою; від цієї проблеми переважно потерпають жінки через нерівність розподілу владних повноважень між чоловіками та жінками в
суспільстві. Отже, заходи щодо підтримки чоловіків, постраждалих від домашнього насильства, є необхідними, але не в тій самій мірі, як для жінок. Відповідно, вони не є основною темою даного посібника.
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3. Проблеми та виклики
Існує багато форм дискримінації жінок, що сприяють поглибленню нерівності. Стамбульська конвенція
вимагає від усіх країн, що ратифікували її, не тільки уникати дискримінації, але й активно впроваджувати
заходи з гендерної рівності.
Низка категорій жінок, постраждалих від насильства, часто стикаються з додатковою дискримінацією,
нерівним ставленням чи виключенням з програм підтримки. Стамбульська конвенція наводить список
«дискримінації за ознакою статі, гендеру, раси, кольору шкіри, мови, релігійних, політичних або інших
переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, стану здоров’я, інвалідності,
сімейного стану, статусу мігранта чи біженця або іншого статусу».
Хоча обсяг даного посібника не дозволяє охопити всіх форми дискримінації та їх вплив, окремі з них
розглядаються, при цьому увагу приділено групам постраждалих, яким часто загрожує додатковий ризик
одержати відмову у наданні послуг і які вразливі до множинних форм дискримінації.

3.1. Приклади груп жінок, постраждалих від насильства, та їхніх дітей, що зазнають
дискримінації
Жінки без документів та їхні діти
Незважаючи на те, що «доступ для всіх жінок» визнано професійним стандартом притулків для жінок
(WAVE 2004), окремі групи жінок на практиці залишаються без доступу до притулків.
Жінки без документів , які постраждали від насильства, та їхні діти не завжди можуть отримати доступ до
спеціалізованих служб підтримки (PICUM 2012). Причина такого виключення часто пов’язана з положеннями нормативних актів, згідно з якими люди, які не мають підтвердженого дозволу на проживання
(реєстрації), не можуть отримати доступ до сервісів та послуг, що фінансуються за державні кошти.
Такі положення не забезпечують реалізацію права на життя без насильства, гарантоване низкою документів з прав людини, зокрема Стамбульською конвенцією (Стаття 4.1). Право на життя без насильства
охоплює також право на захист та підтримку у ситуаціях, що загрожують життю, здоров’ю та свободі.
Це означає, що всі жінки, незалежно від наявності чи відсутності дозволу на проживання (реєстрації),
повинні мати можливість негайного доступу до спеціалізованих притулків. Необхідно надавати захист та
підтримку протягом всього періоду, коли жінки та їхні діти перебувають у небезпеці, і вони також повинні
мати змогу реалізувати свої права у кримінальному та цивільному провадженні.
У багатьох країнах жінки, постраждалі від насильства, ризикують залишитися без відповідних документів
після розлучення, оскільки їх дозвіл на проживання залежить від перебування у шлюбі, тобто від волі чоловіків-кривдників. Стаття 59 Стамбульської конвенції має на меті змінити такі практики, встановивши право
жінок, постраждалих від насильства, отримувати дозвіл на проживання незалежно від шлюбного статусу.
Важливо, щоб при розробці принципів та програм фінансування уряди країн забезпечували, що положення щодо фінансування не ставитимуть під загрозу основоположне право кожної жінки на захист та
підтримку. Відповідно, притулки для жінок повинні одержувати базове фінансування для забезпечення
захисту всіх жінок у кризових ситуаціях, а не таке, що залежить від певних прав постраждалих, наприклад
права користуватися послугами за державний кошт.
Недискримінаційні положення важливі не лише для жінок без документів, але й для жінок-біженок та
пошукачок притулку, жінок із громадянством інших європейських країн та навіть громадянок інших
частин світу. Часто обсяги фінансування не поширюються жінок та дітей, які не зареєстровані у певній
місцевості (провінції або місті), з бюджету якої надходять кошти, внаслідок чого жінкам стає складніше
втекти від насильства.
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Жінки та діти з інвалідністю
Жінки з інвалідністю та/або їхні діти більш вразливі до гендерно зумовленого чи домашнього насильства,
ніж жінки без інвалідності. Наприклад, репрезентативне дослідження, проведене в Німеччині у 2013 році
показало, що жінки з різними видами фізичної та розумової інвалідності мають удвічі-утричі вищий ризик
зазнати психологічного, фізичного або сексуального насильства, значною мірою через їх необізнаність
щодо гендерно зумовленого насильства, власних прав та наявних можливостей (Schröttle et al. 2013).
Вкрай важливо, щоб усі жінки знали про свої права та доступні для них ресурси. Жінки з інвалідністю,
постраждалі від насильства, особливо потребують послуг спеціалізованих служб підтримки, але мають
менші шанси отримати їх, ніж жінки без інвалідності. Спеціалізовані служби підтримки мають надавати
пріоритет цій категорії жінок у ході поширення інформаційних матеріалів щодо своєї роботи (WAVE 2017).
Крім того, необхідно, щоб спеціалізовані притулки були відкриті для всіх постраждалих, незалежно від їхніх
фізичних та розумових можливостей. Законодавство та політика з фінансування повинні забезпечити
рівний доступ жінок та дітей з інвалідністю до притулків для постраждалих. Держави на рівні нормативних
документів зобов’язані забезпечувати наявність достатньої кількості місць у притулках з повною доступністю для жінок та їхніх дітей в усіх регіонах країни.
Діти, а також певні вікові обмеження для дітей
Діти завжди зазнають шкоди від насильства, спрямованого на їхніх матерів, а також часто самі безпосередньо страждають від нього, інколи стаючи навіть жертвами вбивств (Women’s Aid 2016). Надзвичайно
важливо, щоб дітей приймали до притулків разом з матерями і щоб їм надавалася спеціальна підтримка
як на базі притулків, так і силами служб, що надають підтримку без проживання, таких як консультаційні
центри для жінок, кризові центри, центри сімейного правосуддя.
Відповідно до підходу, орієнтованого на права людини, та принципу недискримінації, у притулках не
повинно бути обмежень щодо віку дитини, ні для хлопчиків, ані для дівчат. На жаль, в реальності це не так:
багато притулків для жінок мають вікові обмеження для хлопчиків, що, згідно зі звітом WAVE Report 2015,
зазвичай поширюються на вікову групу 14-16 років. Причиною часто стають умови проживання: замкнуте
приміщення, де неможливо забезпечити приватність через нестачу простору й ресурсів. Належний обсяг
фінансування, що дозволяє облаштувати кімнати в притулку, забезпечені всім необхідним, тобто, душем /
туалетом для кожної жінки та її дітей, допоможе уникнути цих небезпечних вікових обмежень (WAVE 2004).
Дискримінація за ознакою гендерної ідентичності
У сучасному суспільстві європейських країн переважає бінарна гендерна модель, тобто дві чітко розділені
форми маскулінності та фемінності. Люди, які не вписуються у цю бінарну систему, шукають різноманітні
категорії ідентичності по всьому діапазону варіантів гендеру. На жаль, визначення себе як особи, яка
належить до категорії, відмінної від нормативної чоловічої або жіночої, часто призводить до дискримінації, що може створити додаткові складнощі для постраждалих від насильства. Щоб уникнути дискримінації,
важливо приймати самовизначення кожної особи, постраждалої від домашнього насильства чи насильства з боку партнера, насильства зумовленого гендером чи гендерною ідентичністю, та гарантувати їм
доступ до захисту та підтримки, якого вони потребують.
Дискримінаційні переконання та культурні практики (звинувачення жертви та інші)
Як вже згадувалося, звичні форми дискримінації є бар’єрами для доступу до послуг чи правосуддя. Однак
дискримінація може також набувати форм дискримінаційного та шкідливого ставлення, переконань та
стереотипів.
Звинувачення жертви − одна з найпоширеніших форм дискримінації жінок, які зазнали насильства. Вона
проявляється у перекладанні провини за інцидент на постраждалу через те, що вона нібито «спровокувала» насильство своєю «неналежною» чи «негідною» поведінкою.
Звинувачення жертви є небезпечним, адже ті, хто звинувачує, покладають на постраждалих (скоріше, на
рівні внутрішніх переконань, ніж відкритих тверджень) провину за насильство, жертвами якого вони
стають (-ли). Навіть високопосадовці судової системи нерідко схильні звинувачувати постраждалих, закріплюючи шкідливі гендерні стереотипи. Звинувачення жертви призводить до небезпечної ситуації, коли
через зневіру у судовій системі жінки більш схильні не повідомляти про випадки насильства, відчуваючи
сором. Все це призводить до того, що жінки уникають звертатися за підтримкою чи правосуддям.
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Масштаби поширеності цього негативного явища були виявлені дослідженням Євробарометр щодо гендерно зумовленого насильства (Special Eurobarometer 449: Gender-based violence), яке проводилося Європейською комісією у червні-листопаді 2016 року в усіх 28 державах-членах ЄС. Інтерв’ю рідною мовою дали 28
000 громадян ЄС, які представляють різні соціально-демографічні групи. В масштабах ЄС один з п’яти респондентів висловив переконання, пов’язані зі звинуваченням жертви, наприклад, погоджуючись із твердженнями, що насильство стосовно себе часто «провокує» сама постраждала (17% погодилися), або що жінки «видумують» чи «перебільшують», коли описують інцидент насильства (22% респондентів погодилися).
Інші варіанти дискримінаційних та небезпечних настанов, упереджень і стереотипних уявлень полягають,
наприклад, у просуванні ідеї, нібито застосування сили чоловіками є «природним» або «невід’ємно закладеним в культурі», а отже така поведінка не має вважатися насильницькою. Таке ставлення може створювати
особливу небезпеку, сприяючи бездіяльності органів влади (Logar 2011). Крім цього, певні групи національних меншин, такі як роми, століттями потерпали від дискримінації та упереджень у Європі, внаслідок чого
ромські жінки стикаються з посиленою дискримінацією при зверненні за правосуддям та підтримкою.
Отже, заходи щодо викорінення насильства стосовно жінок та домашнього насильства повинні впливати
на дискримінаційні практики та механізми, що спричиняють нерівність.

4. Рекомендації для осіб, що формують політику, стосовно
недискримінації та інклюзивності
Дискримінація постраждалих від насильства може бути наслідком помилок у роботі відповідних державних інституцій; проте водночас вона також глибоко вкорінена у структурі та культурі суспільства. Аналогічним чином, хоча кожна особа несе відповідальність за власні вчинки, керівники мають регулярно оцінювати національні інституції та організації, щоб визначити структурні бар’єри, які спричиняють дискримінацію, та сприяти зміненню у їх підлеглих цінностей і переконань, що можуть лежати в основі реалізації
дискримінаційних практик.

4.1. Рекомендації щодо заходів із протидії дискримінації:

»
»
»
»

Проводити тренінги, спрямовані на підвищення обізнаності та професійної чутливості фахівців щодо
проблеми дискримінації, її складових, проявів та способів її запобігти.
Розробляти посібники з недискримінаційних практик для всіх установ та організацій, що працюють у
сфері протидії насильству стосовно жінок.
Приділяти увагу питанням інтерсекційності та підстав, через які певні групи жінок, що постраждали
від насильства, можуть стикатися з множинними та перехресними формами дискримінації й зазнавати додаткових порушень їх прав.
Визначати та усувати бар’єри / перешкоди, через які жінки стають менш захищеними, а послуги менш
доступними, у ході розробки, впровадження і подальшої оцінки правових та інших дій щодо захисту
та підтримки постраждалих жінок. Ключові питання є наступними:
› Чи є групи, які позбавлені доступу до юридичних або інших послуг?
Якщо так, що це за групи, і що стало причиною такого позбавлення?
› Які негативні наслідки має така структурна дискримінація для постраждалих, для суспільства, для держави?
› Яких заходів можна вжити, які рішення допоможуть усунути перешкоди?
› Які кроки слід зробити, щоб подолати бар’єри, та у які терміни це можна зробити?

4.2. Заходи щодо управління роботою установ та організацій:
Будь-яка установа чи організація, що працює у сфері протидії насильству стосовно жінок, повинна
мати корпоративну політику у формі чітких та прозорих керівних принципів, які утверджують гендерну рівність та протидіють дискримінації жінок. Така політика та відповідний план дій щодо посилення
гендерної рівності мають:

»
»
»

Охоплювати заходи, спрямовані на уникнення інших форм дискримінації, упереджень та стереотипних
переконань, та просувати права людини, незалежно від приналежності особи до тієї чи іншої групи.
Працювати на підвищення в організації обізнаності щодо явища дискримінації: чим вона є, як
працює, у чому виявляється та як її слід уникати (у тому числі щодо ролі упереджень, стереотипів,
шкідливих вірувань і переконань).
Забезпечувати прийняття та повагу до самовизначення як до права людини.
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4.3. Засоби впровадження
Контрольний список 1: Застосування недискримінаційного підходу, що
базується на правах людини, при протидії насильству стосовно жінок
Заходи / політика / законодавство, що підлягає вивченню:

Дата:
Залучені особи:

Можливі підстави
для дискримінації /
виключення (Ст. 4.3
Стамбульської
конвенції)

Чи є групи,
позбавлені доступу
до заходів / політики /
закону / послуг?

Можливі негативні
наслідки:
– Для постраждалих
– Для суспільства
– Для держави

Вжиті заходи /
виявлені способи
вирішення
проблеми?

Етапи та часові
рамки усунення
перешкод

Стать
Гендер
Етнічна приналежність
Мова
Релігія
Політичні чи інші
переконання
Національне чи соціальне походження
Приналежність до національної меншини
Майновий стан
Народження
Сексуальна орієнтація
Вік
Інвалідність
Сімейний стан
Статус біженця
чи мігранта
Інший статус
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5. Принцип належної уваги та право на життя, вільне від насильства
Згідно з міжнародним законодавством у сфері прав людини, держави зобов’язані утримуватися від
будь-яких актів насильства стосовно жінок, а також приділяти належну увагу запобіганню, розслідуванню
актів гендерно зумовленого насильства стосовно жінок та дівчат, переслідуванню та покаранню винних.
Держави зобов’язані створити правовий апарат, що протидіє гендерно зумовленому насильству як формі
гендерної дискримінації (Рада Європи 2011b: p. 10).

Стаття 5 – Зобов’язання та належна увага з боку держави
1. Сторони утримуються від вчинення будь-яких актів насильства стосовно жінок і забезпечують,
щоб державні органи, посадові особи, представники, установи та інші учасники, які діють від імені
держави, діяли відповідно до цього зобов’язання.
2. Сторони вживають необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення належної уваги до
недопущення, розслідування, покарання та забезпечення компенсації стосовно актів насильства, які
підпадають під сферу застосування цієї Конвенції та які вчинені недержавними учасниками.

5.1. Загальна інформація та міркування щодо впровадження
Міжнародні документи з прав людини визначають, що держава має як негативні, так і позитивні зобов’язання: зобов’язання утримуватися від будь-яких актів насильства стосовно жінок та зобов’язання захищати жінок від насильства з боку недержавних учасників (Council of Europe 2011b).
Якщо належна увага не приділяється забезпеченню захисту, то в демократичних країнах, що керуються
принципом верховенством права, це має тягти за собою відповідні наслідки. Наприклад, як свідчить
аналіз випадків убивства жінок, державні органи часто знали про небезпеку та фактори ризику, але не
вживали достатніх заходів. Багато жінок та їхніх дітей могли б зберегти життя, здоров’я та свободу, якби
принцип належної уваги застосовувався професійно та сумлінно.

5.2. Проблеми та виклики
Належна увага та підзвітність
Держави відповідають за дієвий захист жінок та дітей, постраждалих від насильства, зокрема забезпечують негайне надання безпечних місць в притулках для жінок, коли це необхідно. Захист та підтримка
мають надаватися не лише ви значеним групам жінок. Діти, які є очевидцями домашнього насильства,
також мають на це право, і їм має бути надано доступ до притулків разом з їхніми матерями, адже спостереження за насильством є формою психологічного насильства та загрожує благополуччю дітей.
Більше того, як свідчить судова практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), діти також можуть
стати безпосередніми жертвами погроз, фізичного насильства та навіть вбивства. Наприклад, у справі
Контрова проти Словакії, Суд виявив, що держава порушила право на життя двох дітей, які були вбиті
агресивним батьком після того, як мати втекла від кривдника, залишивши з ним дітей. Органи влади
знали про насильницькі дії кривдника і були зобов’язані активно захистити дітей від шкоди (ECHR
Kontrova v Slovakia).
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Гіпотетичне дослідження випадку – уявімо, що…?
Уявіть наступне: мер невеликого міста у вашій країні зазнав кількох нападів за останні місяці; нападник –
громадянин, якому він не подобається. Поліції повідомили про злочинця, але останній залишається на свободі.
Одного дня зловмисник погрожує вбити мера, якщо той ще раз повідомить поліції про нього. Мер звертається до поліції із заявою про погрозу життю, стверджуючи, що боїться переслідувача. Поліція знову
приймає заяву, але більше не вчиняє жодних дій для припинення ситуації. Наступного дня злочинець
заколов мера перед будівлею міської адміністрації.
Що б відбулося, якби мер вашого міста зазнавав нападів, погроз життю, і зрештою був убитий? Одним з
можливих наслідків стало б притягнення до відповідальності керівника прокуратури чи поліції за їх бездіяльність у справі захисту мера.
На жаль, спеціалісти, які працюють у сфері протидії насильству щодо жінок, регулярно стикаються з аналогічними випадками. Жінки зазнають нападів та погроз з боку колишніх чи нинішніх партнерів, про що вони
знову і знову повідомляють поліції та іншим дотичним структурам (наприклад, соціальним службам). Однак ці
установи не можуть ефективно зупинити кривдника, і він, відповідно, може і далі погрожувати жінці.
Держави повинні приділяти належну увагу усім випадкам насильства. Це сприятиме позитивним змінам
у суспільстві та у дієвий спосіб гарантуватиме право на життя без насильства кожній особі.

Наведене вище передбачає, що державні органи притягатимуться до відповідальності за дискримінацію
жінок, відмову їм у підтримці, звинувачення жертви та / або застосування інших шкідливих практик, що
порушують право жінок на захист та підтримку. Така поведінка неприйнятною; вона також є причиною
вторинної травматизації, якої слід уникати відповідно до стандартів Стамбульської конвенції та Директиви
Європейського союзу щодо мінімальних стандартів захисту прав постраждалих.
Зобов’язання держави запобігати насильству та захищати жінок та дівчат від будь-якої форми насильства
включають забезпечення правових засобів захисту та притулків для жінок як способу порятунку, коли
жінкам та дітям надається безпечне місце для перебування та підтримка. Притулки для постраждалих
відграють важливу роль у захисті жінок в ситуаціях високого ризику.
Розбір трагічного випадку (дивіться опис у блоці нижче) демонструє, що заборонний припис, виданий
поліцією чи судом, не забезпечує достатнього захисту, якщо кривдник дуже агресивний та небезпечний,
та/або має проблему з алкоголем чи наркотиками. В таких випадках жінки, постраждалі від насильства, та
їхні діти потребують більш ефективного захисту. Якщо агресор погрожує вбивством чи раніше вчиняв
насильство, його потрібно ізолювати. Якщо порушника не затримано, жінок та дітей слід переселити до
притулку, де жінка матиме відповідний рівень убезпечення. Ці заходи є виключно важливими, держави
мають виділяти достатні кошти для утримання безпечних та доступних місць у притулках для жінок. В той
самий час, притулки для жінок не можуть і не повинні замінювати правові засоби захисту.

Дослідження випадку в Австрії
У ситуації безпосередньої небезпеки поліція в Австрії має винести терміновий заборонний припис для захисту
постраждалих, яким кривднику забороняється з’являтися вдома чи поблизу дому протягом двох тижнів. Цей
закон довів свою ефективність у більшості випадків, припиняючи насильство принаймні на певний період.
Однак у випадках рецидивного або тяжкого насильства, а також ситуацій високого ризику, заборонного
припису поліції недостатньо, кривдника необхідно заарештувати (див. UN CEDAW 2007a and 2007b).
Так, чоловік задушив молоду жінку Сару (ім’я змінене) на очах її дитини, який не виповнилося ще і двох років.
Незважаючи на заборонний припис, кривдник проник до помешкання через балкон сусіда. Лише за день до
цього Віденський центр втручання намагався знайти для жінки місце у притулку для постраждалих, оскільки оцінка ризику, проведена стосовно Сари, показала, що вона перебуває у зоні високого ризику, і були побоювання, що заборонний припис не забезпечить достатнього захисту. Сара вже спакувала валізу, але не
змогла потрапити до притулку, оскільки в той вечір не було вільних місць.
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На жаль, для Сари було надто пізно. Її вбили, поки вона чекала на вільне місце. Її життя можна було б врятувати, якби вдалося негайно помістити її до притулку.
Притулки для жінок можуть врятувати життя, отже достатня кількість місць має бути забезпечена у
кожній європейській країні, щоб усі жінки, які опинилася в подібній ситуації, мали доступ до безпечного прихистку та не розплачувалися власним життям за його відсутність.

5.3. Рекомендації для інституцій, які формують політику
Принцип належної уваги передбачає, що держави та уряди відповідають за забезпечення активного
захисту жінок та дітей від насильства. Всі державні суб’єкти, особливо ті, що відповідають за дієвий захист
від насильства (правоохоронні та судові органи), мають бути обізнані у зобов’язаннях щодо належної уваги
до захисту постраждалих.
Отже, загальні рекомендації щодо формування політики із забезпечення належної уваги кожному випадку
насильства, є наступними. Необхідно:

»
»
»

»
»
»

Забезпечити, щоб закони та механізми їх реалізації ефективно запобігали скоєнню кривдником
повторного правопорушення.
Забезпечити достатню кількість місць у притулках для жінок, а також їх доступність у будь-який час
в усіх географічних регіонах для негайного доступу до захисту та підтримки, незалежно від статусу жінки.
Вимагати від відповідних професійних груп розуміти обсяг та правові підстави для реалізації
принципу належної уваги для запобігання насильства, та бути обізнаними з судовою практикою ЄСПЛ
(судова практика ЄСПЛ у справі Opuz v. Turkey 2009, Kontrova v. Slovakia 2007, Tomasic and others v.
Croatia 2009, та інші, див. ECHR 2017a. ECHR 2017b).
Розробити чіткі інструкції для поліції, судів та інших дотичних структур щодо надання ефективного захисту та підтримки постраждалим жінкам та їхнім дітям.
Створити механізм ефективної співпраці, особливо між надавачами послуг постраждалим та правоохоронною системою і судами, щоб забезпечити урахування усієї доступної інформації щодо наявнихї
та потенційних ризиків.
Запровадити обов’язковий курс підвищення кваліфікації для усіх працівників поліції, прокурорів та суддів (щонайменше 5-ти денний), у якому розкрити наступні питання:
› Сутність проблеми гендерно зумовленого насильства щодо жінок та їхніх дітей, в тому числі
наслідки насильства та фактори, що до нього призводять;
› Повага до гідності постраждалих та забезпечення ставлення, що сприяє зміцненню їхньої самостійності.
› Уникнення будь-яких форм звинувачення жертви або применшення наслідків насильства як
способи запобігання повторної травматизації постраждалих.
› Методи ретельного розслідування насильства стосовно жінок та домашнього насильства.
› Зобов’язання щодо належної уваги держави до кожного випадку насильства.
› Застосування ефективних засобів захисту та санкцій, напрями негайного та узгодженого реагування на будь-яке порушення заборонного припису чи нові акти насильства.
› Поглиблене вивчення міжнародних кейсів із прав людини, пов’язаних із насильством стосовно
жінок та домашнім насильством, особливо судової практики з застосування Конвенції ООН про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та практики ЄСПЛ.
› Співпраця з іншими інституціями (субʼєктами взаємодії), особливо службами підтримки жінок.
› Регулярний перегляд, оцінка та аналіз інформації про випадки, щоб забезпечити визначення
факторів ризику та вжиття ефективних заходів для захисту постраждалих та недопущення рецидивів
з боку кривдників.
› Забезпечення у притулках для жінок належних заходів із убезпечення жінок, їхніх дітей та
персоналу, а також приділення особливої уваги до випадків повторного насильства.
› Розробка чіткої політики щодо гендерної рівності в кожній установі, спрямованої на протидію
дискримінації та сприяння розширенню можливостей жінок.
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5.3.1. Рекомендації стосовно підзвітності (відповідальності службовців)

»
»
»
»
»

»
»
»

Негайно повідомляти, притягати до відповідальності та накладати стягнення на представників держави
(державних структур), які вчинюють насильство, особливо працівників поліції.
Застосовувати належні дисциплінарні стягнення до працівників поліції та інших представників держави,
які вчинюють насильство щодо жінок, незалежно від того, чи розпочато кримінальне провадження або
можливості кримінального переслідування.
Встановити заборону державним службовцям, які вчиняють насильство щодо жінок, обіймати будь-які
посади, пов’язані із роботою із постраждалими особами.
Скасувати положення цивільного права, що обмежують відповідальність службових осіб, які скоїли
насильство, та заважають накладенню стягнень.
Застосовувати дисциплінарні заходи до представників держави, які застосовують практики звинувачення жертви, применшують наслідки насильства та дискримінують жінок і дівчат, забезпечувати проходження ними інтенсивних програм навчання перед тим, як вони на своїй посаді отримають дозвіл
працювати з жінками, що постраждали від насильства, та їхніми дітьми.
Створювати незалежні органи, що розглядають порушення посадових обовʼязків службовцями, які
потребують ретельного розслідування, та включення спеціалістів служб підтримки жінок та груп самодопомоги до складу таких органів.
Створити можливості, щоб постраждалі жінки, чиї права було порушено, можуть одержати допомогу за
механізмом індивідуальної та колективної скарги, такими як механізми CEDAW чи ЄСПЛ, як передбачено Статтею 21 Стамбульської конвенції.
Допомагати постраждалим при поданні таких скарг.

5.3.2. Рекомендації щодо наглядових служб із запобігання вбивствам жінок та дітовбивствам

»
»
»

Створити наглядову службу з запобігання вбивствам жінок та дітовбивствам у кожній країні; разом
з жіночими НУО розробляти та впроваджувати ефективні заходи для зменшення кількості вбивств
жінок та дітей.
Системно розглядати справи щодо вбивств жінок, щоб визначити слабкі місця системи, захистити та
розширити можливості постраждалих та запобігти рецидивам з боку кривдників (правопорушників).
Збирати дані щодо вбивств та замахів на вбивство жінок і регулярно публікувати результати.

6. Просування гендерної рівності та недискримінації шляхом політики
врахування гендерних аспектів (гендерно чутливої політики)
Стаття 6 Стамбульської конвенції встановлює вимогу впроваджувати гендерно чутливу політику та
вимагає, щоб усі сторони, які її ратифікували, включали гендерну перспективу щодо виконання положень Конвенції та оцінку їх впливу.
Конвенція визнає, що «утвердження права на те, щоб жити без насильства, тісно пов’язане із зобов’язаннями сторін забезпечити рівність між жінками та чоловіками у питаннях реалізації та користуванні
всіма громадянськими, політичними, економічними й культурними правами, як це визначено в документах щодо прав людини Ради Європи, зокрема Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод (ЄКПЛ) та протоколами до неї, а також Європейською соціальною хартією та
іншими міжнародними документами, такими як Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації
щодо жінок (CEDAW), сторонами яких вони є»3 (Council of Europe 2011b: 54f).

Стаття 6 – Політика, яка враховує гендерні аспекти
Сторони зобов’язуються включати гендерну перспективу у виконання положень цієї Конвенції та оцінку
їхнього впливу, а також заохочувати й ефективно здійснювати політику рівності між жінками та чоловіками й надання жінкам самостійності

_

3 Оскільки координаційні органи при державних структурах зазвичай не мають бюджетних повноважень, необхідно,
щоб всі відомства/міністерства закладали ресурси на впровадження відповідної політики у власних бюджетах.
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6.1. Загальна інформація та міркування щодо впровадження
Заходи, спрямовані на викорінення насильства стосовно жінок та домашнього насильства, завжди
мають враховувати, що нерівність між чоловіками та жінками не обмежена родинними та особистими
стосунками; вона існує на всіх рівнях суспільного та політичного життя, у т.ч. у діяльності таких інституцій як правоохоронні органи, суди, сфера соціального захисту та охорони здоров’я (Walby 2009). Гендерна нерівність може призводити до несправедливих та шкідливих практик, таких як применшення
значення насильства стосовно жінок чи звинувачення жертви.
Гендерно чутливі заходи та політика необхідні для того, щоб не допустити відтворення гендерної нерівності через діяльність інститутів. Заходи для досягнення рівності також необхідно запроваджувати і на
макрорівні, в тому числі у фіскальній політиці та економіці, щоб протидіяти ситуації, коли жінки все ще
складають значну частину осіб, які відносяться до бідних та малозабезпечених верств населення, та при
цьому недостатньо представлені на рівнях прийняття рішень.
Зі стратегічної точки зору, заходи щодо скорочення нерівності між жінками та чоловіками мають гармонізуватися із заходами щодо припинення насильства стосовно жінок та домашнього насильства. Комплексна
скоординована політика з протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству і цілісна політика
щодо забезпечення гендерної рівності необхідні для досягнення мети – рівноправності в суспільстві.

6.2. Проблеми та виклики
Виклики можуть виникати тоді, коли на рівні державної політики та правової бази гендерна нерівність
не визнається, або закони виписані без урахування гендерної складової. Так, у більшості європейських
країн закони, що криміналізують чи забороняють насильство стосовно жінок та домашнє насильство,
сформульовані у гендерно нейтральний спосіб, нібито це явище має однаковий вплив на чоловіків і
жінок, хоча це не й так.
Натомість закони мають бути виписані так, щоб їх формулювання свідчили про врахування гендерної
складової. Важливо, щоб особи, як формують політику, розуміли, що насильство проти чоловіків та
проти жінок не є тотожним явищем, а отже визнавали необхідність додаткових заходів для захисту жінок
та посилення їх можливостей. Спеціалізовані служби на підтримку жінок в Європі розробили стандарти
надання послуг, що є достатніми та сприяють зміцненню самостійності, допомоги постраждалим жінкам
та їхнім дітям (див WAVE 2004). Стамбульська Конвенція також розглядає підтримку з боку спеціалізованих служб для жінок як стандарт (див. Розділ 6).
Ще одна складність із гендерно нейтральними законами полягає в тому, що кривдник може використовувати їх на свою користь та маніпулювати ними. Так, жінки, що постраждали від гендерно зумовленого
насильства, могли зазнавати переслідувань через те, що не могли захистити своїх дітей від насильства.
Гендерно нейтральне законодавство зазвичай надає перевагу збереженню родини, а не безпеці та
правам постраждалих від насильства (головним чином жінок), ставлячи під загрозу життя їх значної
кількості. (United Nations Division for the Advancement of Women 2010: p. 15).
Надзвичайно важливо, щоб відповідне законодавство розроблялося, виходячи з розуміння того, що
гендерно зумовлене та домашнє насильство – це переважно насильство, яке чоловіки вчиняють
стосовно жінок. Гендерно нейтральні формулювання, на жаль, не забезпечують право жінок на життя
без насильства.

6.3. Позитивні практичні приклади
Іспанія, на відміну від багатьох європейських країн, прийняла спеціальний закон про гендерно зумовлене
насильство («violencia de genero») ще у 2004 році. Закон безпосередньо стосується насильства саме стосовно жінок і визнає, що воно не обмежується фізичним, але також включає економічне та психологічне
насильство. Цей закон не є вузько спрямованим; його скоріше можна назвати всеосяжним. Він включає
ряд заходів у різних сферах діяльності держави, наприклад, у тих, що стосуються кримінального права,
цивільного права, положень трудового та імміграційного законодавства. (Gender Violence and Justice 2004).
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6.4. Рекомендації для осіб, що формують політику, та державних службовців
Заходи щодо забезпечення рівності чоловіків та жінок як ключовий елемент запобігання насильству
стосовно жінок та домашньому насильству мають охоплювати (але не обмежуватись) наступними діями:
› Забезпечити, щоб політика стосовно гендерної рівності (наприклад, Національний план дій) була скоординована із політикою у сфері запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству.
› Включати врахування гендерних аспектів у всі заходи щодо впровадження Стамбульської конвенції, а
також мати їх в якості індикаторів для оцінки політик в усіх сферах.
› Створити умови, щоб всі заходи підтримки постраждалих були орієнтовані на розширенні їх можливостей та сприяння їх економічній незалежності (дотримання соціально-економічних прав), в тому числі у
сферах працевлаштування, освіти та навчання, захисту трудових прав, забезпечення житла, фінансової
допомоги, допомоги на дітей, допомоги із доглядом за дітьми, оформлення посвідок на проживання
тощо (Стамбульська конвенція, Ст. 18.3).
› Підвищити гендерну чутливість та запровадити недискримінаційні практики в усіх дотичних службах,
закладах і установах, особливо правоохоронних та судових органах, але також, наприклад, в закладах
охорони здоровʼя та соціального забезпечення, імміграційних службах та службі пробації.
› Запровадити чітку та обовʼязкову до виконання політику та інструкції для персоналу в усіх установах, що
забезпечуватиме повагу до гендерної рівності, сприятиме запобіганню насильству та будь-яким
формам дискримінації жінок.
› Організувати (обовʼязкове) навчання для всього персоналу з питань гендерної рівності та недискримінації.
› Базуючись на принципах бюджетування гендерних програм, забезпечити виділення достатніх ресурсів
для сприяння гендерній рівності та запобігання насильству стосовно жінок.
› Застосовувати гендерний підхід до проблеми насильства як стандарт для надання підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства.
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6.5. Інструменти впровадження
Контрольний список 2: Сприяння гендерній рівності як ключовій складовій
подолання насильства стосовно жінок
Країна:

Місто і дата:

Організація, що надає інформацію:

Контактна особа:

так

ні

н/д Заплановані заходи для досягнення мети:

Гендерно чутливі політики
1. Політики з протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству включають
гендерний компонент при впровадженні
Стамбульської конвенції в усіх сферах.
2. Всі політики оцінюються з гендерної
точки зору та відповідають на питання:
Який вплив ті чи інші заходи матимуть
на жінок та дівчат?
3. Політики щодо гендерної рівності та щодо запобігання і протидії насильству щодо жінок/
домашньому насильству узгоджені між собою
Гендерно чутливі політики в органах, службах, закладах, установах і організаціях: поліція
4. Відсоток жінок серед особового
складу поліції
5. Чи є стратегії/політики щодо збільшення
кількості жінок серед особового складу поліції?

Які стратегії/заходи?

6. Кількість жінок на керівних
посадах в поліції
7. Чи існують якісь стратегії/політики щодо
збільшення кількості жінок на керівних
посадах в поліції?

Які стратегії/заходи?

8. Чи встановлено в поліції внутрішні
політики та процедури щодо
a) запобігання дискримінації жінок, та
б) сприяння гендерній рівності?
9. Чи проводяться в поліції внутрішні тренінги
щодо a) запобігання дискримінації жінок,
та б) сприяння гендерній рівності?
Гендерно чутливі політики в органах, службах, закладах, установах і організаціях: органи прокуратури
10.

Відсоток жінок серед
працівників прокуратури

11. Чи існують якісь стратегії/політики щодо
збільшення кількості жінок серед
працівників прокуратури?

Які стратегії/заходи?

12. Кількість жінок на керівних
посадах в прокуратурі
13. Чи існують якісь стратегії/політики
щодо збільшення кількості жінок на
керівних посадах в прокуратурі?

Які стратегії/заходи?

14. Чи встановлено в органах прокуратури
внутрішні політики та процедури щодо
a) запобігання дискримінації жінок,
та б) сприяння гендерній рівності?
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15. Чи проводяться в органах прокуратури
внутрішні тренінги щодо
a) запобігання дискримінації жінок,
та b) сприяння гендерній рівності?
Гендерно чутливі політики в органах, службах, закладах, установах і організаціях: судді
16. Відсоток жінок серед суддів
17. Чи існують якісь стратегії/політики щодо
збільшення кількості жінок серед суддів?
18. Кількість жінок-суддів в апеляційних
та касаційних судах:
19. Чи існують якісь стратегії/політики щодо
збільшення кількості жінок серед суддів
апеляційних та касаційних судів?
20. Чи проводяться для суддів внутрішні
тренінги щодо a) запобігання дискримінації
жінок, та б) сприяння гендерній рівності?
Гендерне бюджетування
21. Чи затверджені заходи з питань
гендерного бюджетування з метою
забезпечення гендерної рівності?
22.

Чи затверджені заходи з питань
гендерного бюджетування для запобігання
і протидії насильству стосовно жінок?

Типи заходів з гендерного бюджетування:

Типи заходів з гендерного бюджетування:

Соціально-економічні права жінок, постраждалих від насильства
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23. Робота/освіта/навчання

Типи заходів:

24. Трудові права

Типи заходів:

25. Житло

Типи заходів:

26. Фінансова допомога

Типи заходів:

27. Допомога на дитину

Типи заходів:

28. Догляд за дитиною

Типи заходів:

29. Посвідка на проживання

Типи заходів:

30. Інші сфери

Типи наявних чи планованих заходів:
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ЧАСТИНА B – СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
1. Кошторис та бюджетування: належні фінансові ресурси для підтримки
постраждалих
У Статті 8 Стамбульської конвенції викладено наступну вимогу: сторони мають забезпечувати належні
фінансові та кадрові ресурси для впровадження політики, заходів та програм щодо запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству:

Стаття 8 – Фінансові ресурси
Сторони виділяють відповідні фінансові та людські ресурси для належного здійснення комплексної
політики, заходів і програм для запобігання всім формам насильства та для боротьби з усіма формами
насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції, у тому числі тієї комплексної політики, заходів і програм, які здійснюються неурядовими організаціями та громадянським суспільством.

Чітке означення неурядових організацій та громадянського суспільства як субʼєктів взаємодії у цьому
контексті означає, що країни та уряди мають долучатися до фінансування окремих заходів та загальних
політик, спрямованих на впровадження положень Конвенції.
Щоб розвʼязати проблему фінансового забезпечення допомоги постраждалим, треба відповісти на два питання:
›

Які фінансові та людські ресурси є доступними в країні, і чи їх обсяг є належним?

›

Які загальні стандарти запобігання насильству стосовно жінок та гендерному
насильству повинні застосовуватися для забезпечення належного інвестування?

У наступних розділах ми намагатимемося надати відповіді на ці запитання та описати поточну ситуацію і
проблеми, що стосуються фінансування ефективних заходів для забезпечення права усіх людей та, зокрема жінок, на життя без насильства як у публічній, так і у приватній сфері, як це вимагається Конвенцією.

1.1. Збитки від насильства
За відсутності належних фінансових та людських ресурсів неможливо досягти мети щодо подолання чи
навіть зниження рівня насильства стосовно жінок або домашнього насильства. Без додаткових ресурсів
ці поширені порушення прав людини продовжать існувати у значних масштабах та завдавати шкоди та
страждань особам; але на додачу до цього, призводитимуть до значних економічних збитків. Йдеться не
лише про прямі збитки внаслідок насильства, але, перш за все, про фінансування заходів із профілактики. Отже, важливо знайти відповідь, які ресурси й в якому секторі потрібні, щоб успішно долати та запобігати насильству стосовно жінок та домашньому насильству?
Дослідження, опубліковане Європарламентом у 2013 році, оцінює загальні витрати, повʼязані з насильством стосовно жінок та домашнім насильством в ЄС, приблизно 228 млрд євро у 2011 році (1,8% ВВП
ЄС). Це приблизно 450 євро на одного/одну громадянина\громадянку ЄС на рік.

1.1.1. Належні фінансові та людські ресурси: 10% запланованих витрат
Враховуючи високі витрати, повʼязані із насильством щодо жінок, можна стверджувати, що належні
витрати на заходи з запобігання насильству та захисту і підтримки постраждалих мають становити
щонайменше 10% від суми збитків через насильство.
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Дослідження випадку в Австрії
У такій країні, як Австрія, населення якої становить приблизно 8,7 млн людей, необхідні фінансові інвестиції
щодо запобігання та протидії насильству мають складати приблизно 390 млн євро на рік. Згідно з «тіньовим звітом» першої австрійської НУО до GREVIO4, наразі виділення коштів для запобігання насильству
стосовно жінок є значно меншим.
Відповідальне міністерство (Федеральне міністерство охорони здоровʼя та у справах жінок) має річний
бюджет лише 10 млн євро на всі напрями роботи щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок. Очевидно, що цього бюджету недостатньо для ефективного виконання положень Стамбульської
конвенції, навіть якщо враховувати, що інші державні органи на національному та регіональному рівні
також надають кошти на запобігання домашньому насильству.
Коаліція, відповідальна за підготовку «тіньового звіту» по Австрії, рекомендує збільшити бюджет Федерального міністерства з охорони здоровʼя та у справах жінок з 10 до 210 млн євро на рік. Це все ще набагато
менше, ніж 10% від оцінюваних збитків через насильство, та відповідає інвестуванню на рівні 24 євро на
кожного громадянина у порівнянні з фактичними збитками 450 євро на кожного громадянина.

Цей простий розрахунок демонструє необхідність посилювати роботу у сфері забезпечення належного
фінансування заходів з викорінення насильства стосовно жінок та домашнього насильства. Альтернативні методи чи моделі розрахунку бюджету наразі невідомі, чи не створені.

1.2. Проблеми та виклики
Кошторис та бюджетування заходів із запобігання насильству стосовно жінок та/або домашньому насильству
Опитувальник GREVIO вимагає, щоб сторони, які звітують щодо реалізації положень Стамбульської
конвенції: «… надавали дані щодо обліку фінансових ресурсів на впровадження вищевказаної політики, як
вимагається Ст. 8, вказуючи джерела фінансування (сума виділеного фінансування та його відсоток із
загального річного державного бюджету; сума фінансування та відсоток з регіонального бюджету; суми з
інших джерел)» (Para II.B).
Опитувальник просить надати інформацію про суму фінансових ресурсів, виділених на впровадження
політики та заходів, передбачених Конвенцією. Це вимагає проведення оцінки витрат (кошторису) на всі
заходи. Щобільше, GREVIO вимагає включити суму витрат на всі заходи відносно загального річного
державного бюджету та розрахувати відсоток витрат на запобігання та протидію насильству.
Для багатьох урядів це може стати непростим завданням, оскільки бюджет на впровадження відповідних
політик та національних планів дій часто не виділяється. В аналітичному дослідженні Ради Європи за 2014
рік урядам ставили питання, чи існують у їхніх країнах (на національному, регіональному та місцевому
рівні) фінансові ресурси для забезпечення роботи відповідних державних установ та НУО, і скільки коштів
доступно на рік. Що стосується коштів на державні заходи, 39 із 46 країн відповіли, що такі ресурси доступні на національному рівні, в той час, як 25 країн мали ресурси на регіональному, 34 – на місцевому рівні.
Коли уряди запитували, скільки коштів виділялося на такі заходи на рік, тільки 16 із 46 країн змогли навести конкретні цифри. Це означає, що приблизно дві третини урядів не володіють жодними даними щодо
того, скільки коштів вони вкладають у неурядовий сектор у сфері протидії насильству стосовно жінок.

_

4 GREVIO – комітет Ради Європи, що здійснює моніторинг впровадження Стамбульської конвенції. Держави просять
надавати звіти про впровадження положень Конвенції, а НУО, що працюють у сфері протидії насильству стосовно
жінок та домашньому насильству, також запрошуються подавати інформацію у формі «тіньового звіту».
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Що стосується фінансування роботи НУО, 37 кран відповіли, що кошти на це були доступні на національному рівні, 24 країни повідомляли про кошти, виділені на регіональному рівні, а 33 країни зазначили, що
фінансування є доступним на місцевому рівні. Лише 14 країн змогли навести якісь фактичні дані щодо
бюджету на діяльність НУО, що надають підтримку постраждалим та запобігають насильству стосовно
жінок і домашньому насильству.
Опитування демонструє, що уряди мають покращити систему збору даних щодо поточних капіталовкладень у запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству. 25 урядів зазначили, що дані
про фінансування відсутні через децентралізоване формування бюджету. Отже, необхідно забезпечити
систематичний збір даних на всіх рівнях.
Державні видатки мають бути прозорими та зрозумілими, їх виділення і використання потребує належного
документування. Тому такі інструменти, як, наприклад, депутатські запити, можуть бути способом започаткувати систематизований підхід для збору даних. Навіть якщо системи для регулярного збору даних часто
відсутні, впровадження та моніторинг Стамбульської конвенції вимагає систематичного порівняння політик
формування кошторису та визначення бюджетів, які виділяються на впровадження відповідних заходів.
Складається враження, що необхідні суттєві зміни у тому, які підходи до фінансування гендерної рівності
слід застосовувати, і як почати долати насильство стосовно жінок та домашнє насильство. Можна почати
з наступних запитань:
› Які збитки від насильства стосовно жінок та домашнього насильства несе ваша країна зараз?
› Наскільки треба збільшити фінансування, щоб зменшити рівень або подолати
насильство і надати допомогу постраждалим, та в який проміжок часу?
› Яким чином можна забезпечити включення відповідних видатків/вкладень до бюджетної політики?

1.3. Забезпечення фінансування послуг спеціалістів – недержавні донори не можуть
замінити зобовʼязання держави
На державу покладене зобовʼязання захищати жінок від насильства та надавати їм підтримку; однак у
деяких країнах, таких як Вірменія та Білорусь, послуги з підтримки жінок значною мірою залежать від
недержавних донорів чи міжнародної допомоги, оскільки фінансування з державного бюджету на них або
незначне або не виділяється взагалі. Міжнародні документи, такі як Пекінська платформа дій та інші резолюції ООН, спонукають уряди переглянути та переформувати свою бюджетну і податкову політику, щоб
забезпечити основоположні права всіх своїх громадян.
Приватні (неурядові, недержавні) донори та фонди відіграють важливу роль у фінансуванні нових ініціатив
та моделей надання послуг. Інновації необхідні, а донори/фонди часто гнучкіше реагують на зміну потреб,
ніж держава. Однак урядам країн не слід розраховувати на те, що донори оплачуватимуть безперервне
надання послуг протягом багатьох років. Участь зовнішніх донорів важлива на тих етапах та у тих країнах,
в яких демократичний устрій ще тільки розвивається, коли держави не повною мірою досягли принципу
розмежування влади та не налагодили партнерства з організаціями громадянського суспільства. Розбудова послуг з підтримки жінок є важливим напрямом розвитку і слугує не тільки забезпеченню прав жінок на
життя без насильства, але й зміцненню демократії.
У деяких країнах та регіонах тенденція відмовляти організаціям у фінансуванні заходів щодо підтримки
постраждалих сформувала залежність від недержавних донорів. Ця ситуація яскраво виявляється у Східній
Європі та на Балканах. Після розпаду Радянського Союзу та протягом балканських війн міжнародні донори
та фонди надавали фінансування притулків та гарячих ліній для жінок. Через два десятиліття донори
змінили свою політику фінансування та перейшли в інші регіони, але частина держав відмовилися брати
на себе зобовʼязання щодо підтримки спеціалізованих служб для постраждалих, через що, наприклад,
значна кількість притулків для жінок була змушена закритися.
У деяких країнах донори припинили роботу через те, що відповідна країна стала членом ЄС. Однак ані самі
країни, ані ЄС не взяли на себе фінансування, і служби з підтримки жінок постали перед новою кризою. На
етапі приєднання заходи з протидії насильству стосовно жінок були вимогою в рамках перемовин з ЄС як
складова стандартів забезпечення гендерної рівності. Однак видається, що ці вимоги втрачають актуальність після того, як країна стає членом ЄС. Інша причина такої ситуації полягає в тому, що ЄС все ще не має
інтегрованої та комплексної політики щодо насильства стосовно жінок (WAVE 2014).
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Скрутне становище щодо фінансування спеціалізованих служб з підтримки жінок призвело до відсутності таких служб у багатьох регіонах. Достатнє фінансування означає такий обсяг коштів, якого вистачить
для забезпечення існування та сталості відповідних служб, їх спроможність гарантувати професійну
підтримку осіб, постраждалих від гендерно зумовленого та/або домашнього насильства, допомогу їм у
визначенні власного життєвого шляху.

2. Жіночі НУО, що заповнюють прогалини у наданні послуг
За минулі десятиліття жіночі НУО в Європі розробили широкий спектр спеціалізованих послуг з підтримки жінок та дітей, постраждалих від домашнього насильства. Ці послуги застосовують підхід, заснований
на правах людини та врахуванні гендерних аспектів. Щоб не втратити цю орієнтованість та постійно
працювати в інтересах постраждалих осіб, служби з підтримки жінок мають зберігати незалежність від
державних установ, партій та релігійних спільнот.
Незалежність, менш із тим, означає, що неурядові служби захищають права та представляють інтереси
постраждалих у координації із державними установами, але мають змогу висловлюватися та брати
участь у підвищенні обізнаності й зміні ставлення до насильства стосовно жінок та дівчат, не зважаючи
на позицію держави. Жіночі НУО є громадськими організаціями, які є важливою складовою демократичного суспільства та підкріплюють притаманний йому принцип розмежування владних повноважень.
Державні установи та бюджетні агенції (наприклад, соціальні служби) є потужними інституціями, але
вони не можуть повністю гарантувати, що права постраждалих будуть ключовим пріоритетом їхньої
роботи. Тому багато урядів європейських країн мають ефективну практику співпраці з жіночими НУО, які
забезпечують роботу спеціалізованих служб підтримки постраждалих, коли держава делегує їм відповідні повноваження, але сама не здійснює таку діяльність.
Жіночі НУО, навіть коли отримують державне фінансування на роботу з надання послуг, все ж виступають як незалежні експерти, що можуть висловлюватися на захист прав жінок, постраждалих від насильства. Втім, жіночі НУО у повному обсязі звітують відповідному державному органу (міністерству чи відомству) щодо одержаних коштів, а також є підзвітними для постраждалих. Такі моделі партнерства між
державою та НУО засновані на принципах демократії та сприяють її розвитку. На жаль, корупція може
стати перепоною для розвитку ефективного партнерства між державним та громадським сектором.

2.1. Від поштової лотереї до довгострокових моделей фінансування
Служби з підтримки жінок, такі як телефонні лінії для жінок, притулки та інші типи послуг, які не передбачають проживання (наприклад, центри для жертв зґвалтувань та центри консультування), часто стикаються з проблемою нестабільного фінансування; при цьому збір коштів відтягує на себе зусилля значної
частини людських ресурсів, які можна було б залучити для надання підтримки постраждалим.
Через це багато служб з підтримки жінок мають щорічно подавати заявки на фінансування, а отже,
продовження роботи на період більше одного року не завжди гарантоване. Це ускладнює як ефективний розвиток організацій, так і підвищення кваліфікації персоналу. Очевидно, що така ситуація стає на
заваді довгостроковому стратегічному плануванню, оскільки служби для жінок повинні мати можливість
накопичувати власний досвід та навчати персонал протягом тривалішого часу.
У багатьох європейських країнах спеціалізовані служби з підтримки жінок розглядаються як тимчасове
рішення, попри те, що багато з них працювали десятиліттями. Право кожної жінки та дівчини на життя
без насильства, закріплене Стамбульською конвенцією та іншими документами з прав людини, включає
право на достатню підтримку, що сприяє зміцненню самостійності постраждалих.
Недостатня кількість служб з підтримки жінок в Європі викликає занепокоєння. Звіт WAVE Report 2015
показує, наприклад, що лише 5 європейських країн виконують мінімальні стандарти, рекомендовані
Радою Європи, щодо забезпечення 1 місця в притулку на 10 000 населення. В Європі не вистачає більш
ніж 50 000 місць у притулках для жінок, а у багатьох країнах та регіонах жінкам, що тікають від насильства, в принципі немає куди піти (WAVE 2016a).
Послуги з підтримки жінок повинні бути частиною послуг, що зазвичай надаються громадянам, на
кшталт лікарень та шкіл. Їх фінансування має бути гарантоване в довгостроковій перспективі законодавством та положеннями, що передбачають сталість таких послуг.
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1.2. Проблеми та виклики

Шотландія – спільне керівництво щодо залучення підрядників (аналог соціального
замовлення) з надання спеціалізованих послуг з підтримки для постраждалих від
домашнього насильства
У світлі зростання економічного напруження та зміни ситуації з державними закупівлями в Шотландії,
спеціалізована організація Scottish Women’s Aid та Convention of Scottish Local Authorities (COSLA5) розробили
спільне керівництво «Good Practice in Commissioning Specialist Domestic Abuse Services». Його метою є
підтримка найкращих практик забезпечення послуг для жінок та дітей, що постраждали від домашнього
насильства (Scottish Women’s Aid and COSLA 2016: p.4).
Однією з основних проблем, що висвітлені в керівництві, є зростання тиску на місцеву владу в частині
економії коштів. Це спричиняє «серйозне занепокоєння, що прямі скорочення витрат суттєво вплинуть на
жінок та дітей загалом і тих, хто потерпає зокрема від домашнього насильства» (там само). Навіть якщо
органи місцевого самоврядування вимушені скоротити фінансування, найкращі варіанти залучення підрядників мають ґрунтуватися на розумінні ризиків та потреб постраждалих від домашнього насильства, які
«потребують спеціалізованої підтримки, як повинна фінансуватися коштом місцевих бюджетів» (там же).
У керівництві «залучення підрядників» означає діяльність та задачі, що виконуються в рамках оцінки
потреби у послугах, вивчення варіантів надання таких послуг, планування майбутніх послуг та роботу у
партнерстві для їх впровадження.
Установи, що залучають підрядників для надання послуг постраждалим від домашнього насильства в Шотландії, можуть скористатися трьома варіантами фінансування: гранти, договори про надання послуг та
відшкодування за послуги некомерційного характеру, що становлять загальний економічний інтерес (SGEI).
Зазвичай у Шотландії послуги для постраждалих від домашнього насильства не зобовʼязані проходити
через такі процедури, як тендер. Однак деякі місцеві органи влади впроваджують такі процедури. Як
вказує керівництво, витрати ресурсів на такі тендерні процедури можуть бути значними як для місцевих
органів влади, так і для надавачів послуг, що зводитиме очікувану економію нанівець. Для надавачів послуг
участь у таких конкурсних процесах може ускладнюватися через нестачу ресурсів; внаслідок цього місцеві
служби, які давно й успішно працювали, можуть бути виключені з конкурсу.
Щоб підбити підсумки, наведемо декілька рекомендацій, найбільш актуальних на міжнародному рівні:
Незалежно від того, який підхід застосовується, процеси залучення підрядників повинні бути спрямовані
на підтримку послуг, що відповідають певним стандартам якості та потребам жінок та їхніх дітей
(джерело: The Women’s Aid National Quality Standards6)
›
›

Рекомендації та зобовʼязання ЄС та Ради Європи (Стамбульська конвенція, Директива про права
постраждалих) повинні виконуватися, так само як національні та місцеві законодавчі положення.
Принципи та правила закупівель ЄС не вимагають проведення конкурсного тендеру чи оголошення
закупівлі для «Контрактів на суму від 50,000 до 589,000 фунтів стерлінгів (...). Навіть якщо сума контракту перевищує 589 000 фунтів стерлінгів, є певні виключення для контрактів, що не вимагають
процесу оголошення закупівля відповідно до Положень 2015 року. Однак, вірогідно, застосування цих
правил до послуг з протидії домашньому насильству буде обмеженим.» (Scottish Women’s Aid 2011: p.16)

_

5 COSLA – представницька організація місцевого уряду Шотландії, яка також діє як профспілка від імені всіх 32 шотландських рад.
6 Scottish Women’s Aid, у партнерстві з іншими групами допомоги для жінок Women’s Aid, розробили національні стандарти
“The Women’s Aid National Service Standards”. Вони ґрунтуються на знаннях та розумінні, накопичених за більш ніж 40 років
роботи мережі Women’s Aid. Це інструмент вимірювання ефективності, що наголошує на спеціалізованому характері послуг
для жінок, дітей та молоді, що постраждали від домашнього насильства. Стандарти послуг також можуть використовуватися
місцевими органами влади у процедурах закупівлі та залучення підрядників.
Див. scottishwomensaid.org.uk/sites/www.scottishwomensaid.org.uk/ﬁles/NationalServiceStandards-SummaryApril2011.pdf
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В процесі залучення підрядників необхідно:
› Визнати обізнаність самих постраждалих від насильства стосовно послуг;
забезпечити їхню участь в процесі залучення підрядників.
› Визнати потребу в тому, щоб надавати перевагу якості, а не економії.
› Пріоритезувати захист та безпеку жінок та дітей.
› Бути обізнаним щодо гендерно чутливого аналізу домашнього насильства,
визначати гендерну нерівність як причину та наслідок насильства стосовно жінок.
› Забезпечити продовження роботи якісних послуг.
› Визнавати та цінити знання і досвід чинних спеціалізованих служб та їхнього персоналу та
залучати їх у процес співпраці з питань партнерства (в тому числі «спільну роботу над
розробкою послуг на щоденній основі» (Scottish Women’s Aid 2016: p.11)
› Зважати на довгострокові наслідки різних підходів до залучення підрядників,
включаючи вплив на ресурсну базу чинних надавачів послуг.
Керівництво також детально викладає деякі критерії якості, дотримання яких місцеві органи влади повинні вимагати від служб, які вони фінансують, такі як розуміння потреби у місцях виключно для жінок, цілісний
підхід, що ґрунтується на правах людини та зосереджений на людині (Scottish Women’s Aid 2016: p.12).

3. Рекомендації щодо бюджетного процесу та кошторису послуг щодо
профілактики насильства стосовно жінок та послуг з підтримки
постраждалих
Наступні рекомендації мають на меті допомогти фахівцям, які формують політику, та державним посадовцям у застосуванні системного гендерно чутливого підходу до бюджетування послуг у сфері протидії
насильству щодо жінок та домашньому насильству. Розробка та впровадження національних політик
та планів заходів щодо запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству вимагають
міжсекторного та мультидисциплінарного підходу. Робота окремих державних органів зазвичай
регулюється наказами та настановами відповідних керівних відомств (міністерств), отже, формування
єдиної політики вимагає узгодження нормативних документів та консолідації підходів. Таким чином,
успішне впровадження Стамбульської конвенції вимагає створення надвідомчого координаційного
органу (органів), що відповідатиме за узгоджене впровадження положень Конвенції у різних сферах.
Повноваження такого органу є вирішальними для успішної реалізації його діяльності, тобто недостатньо, щоб він відгравав суто координаційну роль.

3.1. Рекомендації:

»

»
»
»
»
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Аналізувати та моніторити бюджетні витрати для визначення наступного:
Чи виділяються секторальні та міжсекторні ресурси для жіночих організацій/установ,
› що координують заходи з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству.
Яким чином виділяються та розподіляються відповідні
› кошти на національному та місцевому рівнях?
Якою мірою бюджетування ураховує гендерну складову?
› Чи мають постраждалі доступ до безкоштовних юридичних,
› медичних послуг та програм з економічної підтримки?
Продовжувати роботу з визначення достатнього рівня фінансування, необхідного для надання всіх необхідних послуг в межах впровадження положень Стамбульської конвенції.
Застосовувати системний та гендерно чутливий підхід до формування кошторису та бюджетування заходів щодо запобігання насильства щодо жінок, вимагаючи, щоб відповідальні інституції
(наприклад, Міністерство фінансів та інші) прямо звертали на це увагу в ході бюджетного процесу.
В межах імплементації гендерного бюджетування, створити тематичну групу, що безпосередньо опрацьовує питання протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству.
Співпрацювати з відповідальними установами/міністерствами/відомствами, щоб включити заходи
щодо запобігання та протидії насильству щодо жінок та домашнього насильства до бюджетів, що стосуються конкретних напрямів (наприклад, інтеграція відповідних питань у шкільні програми через співпрацю з
Міністерством освіти; розробка інструкцій та проведення навчань для фахівців медичного сектору).
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Виділяти достатні кошти для впровадження відповідних Державних програм та планів дій.
Систематично та прозоро збирати дані та звіти, які дають точне уявлення про видатки на
заходи з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству.
Забезпечити гарантоване фінансування служб підтримки жінок, уникаючи неефективних та
трудомістких процедур подання відповідних заявок. Виділяти окреме фінансування на профілактику насильства стосовно жінок та підтримку постраждалих.
Забезпечувати економічно обґрунтоване і водночас якісне спеціалізоване реагування на
потреби жінок та дітей, що постраждали від насильства.
Створити умови для того, щоб робота координаційного органу ґрунтувалася на законах
підзаконних актах, що регулюють сферу протидії насильству стосовно жінок; кожен відповідальний орган (міністерство чи відомство) бере на себе зобовʼязання брати активну участь у формуванні нормативно-правових основ національної політики.
Забезпечувати необхідні фінансові та кадрові ресурси для розробки, впровадження та оцінки
політики у кожному секторі, у тісній співпраці з іншими органами та службами.7

4. Рекомендації щодо стандартів та принципів фінансування для служб
підтримки жінок
Згідно зі звітом WAVE Report 2015, багато спеціалізованих служб, наявність яких вимагається Стамбульською конвенцією, все ще відсутні у значній кількості європейських країн. Жіночі НУО напрацювали
досвід високоякісної підтримки для жінок, постраждалих від насильства, але в багатьох випадках вони
були вимушені закритися через брак ресурсів. Отже, надзвичайно важливо, щоб уряди змінювали свою
фінансову політику та надавали достатнє фінансування НУО, на базі яких працюють служби підтримки
постраждалих жінок.
Формування кошторису послуг з підтримки постраждалих на достатньому рівні має враховувати як
кількісні вимоги, так і стандарти якості. В ідеалі, підтримку мають отримати всі жінки, постраждалі від
насильства, та їхні діти. Базовим стандартом, обов’язковим до впровадження будь-якому географічному регіонові, є наявність одного сімейного місця в притулку для жінок на 10 000 населення. (Council of
Europe Task Force Report 2008).

4.1. Базове недискримінаційне фінансування
Згідно Ст. 4.2 Стамбульської конвенції фінансування послуг має ґрунтуватися на принципі недискримінації. Всі жінки, постраждали від насильства, та їхні діти мають право на захист і підтримку без дискримінації за будь-якою ознакою. Отже, положення щодо фінансування, які виключають ту чи іншу групу
постраждалих, суперечать Стамбульській конвенції. Обмежувальні та жорстко визначені положення
щодо фінансування можуть поставити під загрозу безпеку жінок та дітей. Основоположним принципом
недискримінаційного фінансування є увага до того, що жодна група не залишиться без підтримки.
Найкраща модель недискримінаційного бюджетування – фінансування для всіх, незалежно від того, чи
мають якісь окремі групи постраждалих формальне право скористатися підтримкою.

4.2. Юридичне підґрунтя фінансування послуг з підтримки жінок
У державах має існувати юридична основа для фінансування спеціалізованих служб підтримки жінок на
національному, регіональному та місцевому рівнях. Ця юридична основа має велике значення для забезпечення заходів із бюджетування та запровадження сталого фінансування служб з підтримки жінок.

4.3. Базове фінансування
Важливо, щоб юридичне підґрунтя давало змогу службам із підтримки жінок одержувати постійне
базове фінансування і не залежати від проектних коштів. Базове фінансування має бути гарантоване
принаймні на три роки (або навіть на необмежений час), і будь-яка служба, що одержує таке фінансування, звітує надавачам коштів.

_

7 Оскільки координаційні органи при державних структурах зазвичай не мають бюджетних повноважень, необхідно,
щоб всі відомства/міністерства закладали ресурси на впровадження відповідної політики у власних бюджетах.
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4.4. Безпека як принцип політики фінансування
Безпека постраждалих є наріжним каменем будь-якої політики фінансування. Безпека зокрема означає,
що постраждала має, серед іншого, негайний та вільний від бюрократичних перепон доступ до притулків. Жінкам та дітям забезпечуються право і можливість прямого доступу до притулків у будь-який час,
коли це необхідно (24/7). Всі служби з підтримки жінок мають визначити належні заходи безпеки.

4.5. Фінансування, що гаранатує доступність якісних послуг для всіх постраждалих
Стандарти якості виключно важливі для формування політики фінансування. Безпечне помешкання та
професійна, гендерно чутливо підтримка, спрямована на зміцнення самоусвідомлення, з боку навченого та досвідченого персоналу повинні надаватися жінкам та дітям у функціональному та комфортному
середовищі. Щоб гарантувати мінімальні стандарти приватності у притулках (шелтерах), кожній жінці та
її дитині (дітям) має бути виділене приміщення, обладнане всім необхідним для життя. Негайний доступ
до безпечного помешкання, цілодобові послуги та багатомовна і культурно чутлива підтримка є
стандартами якості, що є частиною розрахунків щодо надання послуг для забезпечення рівного доступу
до підтримки для жінок будь-якого походження.

4.6. Інструменти впровадження
Проект робочої картки
Мета: Забезпечити фінансові вкладення, необхідні для запобігання та протидії насильству
стосовно жінок та домашньому насильству, та для підтримки постраждалих
› Яким зараз є рівень річних збитків від насильства стосовно
жінок та домашнього насильства у вашій країні?
› Наскільки більше коштів необхідно для зниження рівня т/або
подолання насильства і підтримки постраждалих? Які часові рамки?
› Як можна забезпечити внесення відповідних видатків у бюджетну політику вашої країни?
Аналіз поточного стану витрат та вкладень:

Країна:
Населення:
Збитки від насильства стосовно жінок та домашнього насильства:
Рік:
Кошти на державному рівні:
Кошти на регіональному/місцевому рівні:
Процес визначення та бюджетування вкладень:
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5. Співпраця з жіночими НУО
Стамбульська конвенція визнає та підтримує важливу роль неурядових організацій у ліквідації насильства стосовно жінок та домашнього насильства, особливо тих НУО, які активно протидіють насильству
щодо жінок.
Стаття 9
Неурядові організації та громадянське суспільство Сторони визнають, заохочують і підтримують на
всіх рівнях роботу відповідних неурядових організацій та громадянського суспільства, які активно
діють у боротьбі з насильством стосовно жінок, і встановлюють ефективне співробітництво із цими
організаціями.
Підтримка та заохочення НУО включає «надання їм можливості виконувати свою роботу у найкращий
можливий спосіб.» (Council of Europe 2011b: Para 69).

Конвенція закликає до:

»

Визнання, заохочення та підтримки роботи НУО з протидії
насильству стосовно жінок та домашньому насильству.

»

Налагодження ефективної співпраці з НУО.

5.1. Загальна інформація та застереження щодо впровадження
Протягом років у багатьох країнах Європи спеціалізовані НУО напрацювали значний досвід у наданні
підтримки, що ґрунтується на правах людини, дотримується підходу, орієнтованого на постраждалих, та
зміцнює їхню самосвідомість. Таким чином, організації розробили інноваційну, потужну базу знань та
стандарті, і накопичили передовий досвід (WAVE 2015a).
Було створено багато надійних партнерств між неурядовими спеціалізованими службами підтримки
(наприклад, гарячими лініями для жінок, притулками та центрами) та урядами. Такі партнерські відносини, як правило, ґрунтуються на загальному розумінні того, що служба підтримки постраждалих від
насильства здатна забезпечити незалежну, засновану на правах людини та гендерно чутливу підтримку
постраждалих, і уряд готовий фінансувати цю діяльність. Такі партнерства існують на основі офіційних
контрактів (угод), які визначають завдання, обовʼязки та механізми підзвітності служб підтримки жінок.

5.2. Важлива роль жіночих НУО як агентів змін
Запобігання насильству стосовно жінок та його подолання не можуть бути реалізована лише нормативними актами та законами. Як зазначається в Стамбульській конвенції, для подолання широкомасштабних порушень прав людини, які потенційно впливають на жінок та посягають на їх основоположне
право людини жити без насильства, необхідна низка заходів.
Для укріплення рівності жінок і чоловіків та подолання насильства стосовно жінок необхідні фундаментальні зміни в суспільстві. Вони можуть бути корисними для усього суспільства, адже насильство щодо
жінок та домашнє насильство спричинені нерівністю і дискримінацією та призводять до величезних
матеріальних збитків та нематеріальної шкоди (Walby 2004; European Parliament 2013).
Необхідно змінювати ставлення та упередження стосовні насильства щодо жінок: дослідження
Eurobarometer свідчить, що досі існує поблажливе ставлення до насильства стосовно жінок, а також
поширені у суспільстві уявлення, що підживлюють негативні стереотипи (European Commission 2016).
Наприклад, 27% респондентів зазначили, що в окремих ситуаціях секс без згоди може бути виправданим. Отже, громади та спільноти мають активніше долучатися до профілактичної роботи, спрямованої
на зниження рівня та подолання насильства щодо жінок і домашнього насильства.
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Дослідження чітко вказують на те, що країни з розвинутою мережею неурядових жіночих організацій,
ефективніше реагують на проблематику протидії насильству щодо жінок порівняно із країнами, де
жіночі ініціативи відсутні або поодинокі (Htun та Weldon 2012). Гендерна рівність у суспільстві може бути
досягнута, коли жінки та дівчата залучені до процесів прийняття рішень на всіх рівнях державного (муніципального, локального) управління, а також самоорганізовуватися для захисту своїх прав, зокрема
свободи від насильства. Стамбульська конвенція вимагає від сторін «вжити необхідних заходів для сприяння програмам і заходам щодо розширення прав і можливостей жінок» (Стаття 12.6). Htun та Laurel
Weldon зазначають, що саме самоорганізація жінок на рівні громадянського суспільства може каталізувати політичні зміни (Htun and Weldon 2012: p. 564).

Ключові ідеї:
› Роль громадянського суспільства є ключовою для просування змін у законодавстві
та трансформації громадської думки і суспільних практик.
› Після запровадження нових політик та прийняття нових законів жіночі НУО можуть
відігравати ключову роль у процесі моніторингу ходу імплементації відповідних змін.
› Державам та урядам, що прагнуть досягти успіху в попередженні та подоланні насильства
щодо жінок та дівчат, варто підтримувати діяльність жіночих НУО та неформалізованих
жіночих рухів у різних суспільних сферах.

5.3. Проблеми та виклики
Жіночі НУО є важливою частиною громадянського суспільства, але, на жаль, вони можуть зіткнутися з
фінансовими труднощами, якщо вони поділяють певну політичну позицію або критикують державну
політику у сфері прав жінок.
НУО, зокрема жіночі НУО, які працюють у сфері подолання насильства щодо жінок, часто стикаються із
залякуваннями, погрозами та нападами в ході виконанні своєї роботи. Отже, підтримка НУО означає, у
тому числі забезпечення їх захисту в процесі здійснення їхньої діяльності, як того вимагає Комісія ООН
зі статусу жінок. Остання заявляє, що особи, які розробляють політику, мають «підтримувати та захищати тих, хто намагається подолати насильство стосовно жінок, включаючи жінок-правозахисниць у цій
сфері, які стикаються з підвищеними ризиками насильства» (United Nations 2013:9).
Наприклад, в Сербії на НУО «Жінки в чорному» було здійснено жорстокий напад під час мирної жалоби
та вшанування жертв війни. Чотири активістки отримали поранення, нападники погрожували сексуальним насильством всім учасницям. Напередодні було оприлюднено заяву, що підбурювала жителів до
нападу на «Жінок в чорному», після чого перед офісом організації відбулися акції з залякування, у тому
числі і погрози тяжкими насильницькими діями. (Kvinna till Kvinna 2016).
Отже, зважаючи на події на кшталт тих, що відбулися у Сербії, уряди мають розглядати подібні акції як
серйозні загрози. Активна підтримка та осуд протиправних дій з боку урядів має вирішальне значення
для убезпечення жіночих НУО та підтримки їх діяльності.
Крім того, дискримінація жіночих НУО може мати негативні наслідки в тому сенсі, що їхній досвід та
потенціал у протидії насильству можуть бути втрачені, і це щонайменше сповільнить просування у
напрямі викоріненні насильства стосовно жінок. Служби підтримки жінок часто змушені припиняти
власну діяльність через брак фінансування, або постійно переймаються, що їх закриють через неналежне висвітлення їх діяльності та недостатню грошову підтримку.
Держави мають виконувати свої зобовʼязання у частині «визнати важливу роль жіночого руху та неурядових організацій у всьому світі в підвищенні обізнаності та подоланні проблеми насильства стосовно
жінок» (UN General Assembly: 1993).
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5.4. Рекомендації для осіб, що формують політику
Забезпечення внеску жіночих НУО, подальше заохочення та підтримку їх роботи вимагає їхньої інтеграції
до наявної системи інтервенцій та визнання їх як суттєвих акторів державної політики щодо запобігання і
протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству. Зокрема це означає наступне:

»

»
»

Залучення жіночих НУО на всіх рівнях реалізації державної політики, у тому числі шляхом надання їм
консультативного статусу в ході розробки відповідних політик. Наприклад, жіночі НУО мають бути
офіційно включені до складу міжвідомчих робочих груп, не як «спостерігачі», а як повноправні
учасники/-ці процесу прийняття рішень
Представниці/-ки жіночих НУО мають бути захищені від проявів сексизму, мізогінії, агресивних
нападів, від дискримінації та від дискредитації їх діяльності чи перешкоджання їхній роботі.
Мають бути виділені відповідні фінансові та людські ресурси для адекватної реалізації політики, заходів
та програм, що здійснюються НУО та іншими представниками/-цями громадянського суспільства.

6. Роль загальних служб підтримки у порівнянні зі спеціалізованими
службами підтримки постраждалих
Стамбульська конвенція визначає, що загальні служби соціальної підтримки відіграють важливу роль «у сфері
надання допомоги жертвам / постраждалим та перенаправлення їх до відповідних служб». У статтях 22-26
зазначено, які саме спеціалізовані служби підтримки потрібні. Ці спеціалізовані служби підтримки охоплюють
притулки для постраждалих, гарячі телефонні лінії (із можливістю онлайн доступу), кризові центри для жертв
зґвалтування та допомогу дітям. Все це буде докладніше розглянуто в розділі 6 цього Посібника.

Стаття 20 – Загальні служби підтримки
1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб жертви
мали доступ до служб, які допомагають їм відновитися після насильства. Ці заходи повинні
охоплювати, за необхідності, такі послуги, як юридичні та психологічні консультації, фінансову
допомогу, надання житла, навчання, підготовку та допомогу в пошуку роботи.
2. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб жертви
мали доступ до служб охорони здоров’я та соціальних служб і щоб ці служби мали необхідні ресурси, а
спеціалісти були підготовленими для надання допомоги жертвам та направляли їх до належних служб.

Відповідно до положень Стамбульської конвенції, необхідно забезпечити доступ постраждалих осіб до
медичних та соціальних послуг. Медична допомога охоплює необхідну діагностику, терапевтичний
супровід травм та наслідків насильства, навіть якщо постраждалі не мають медичної страховки або
права на її отримання. Ці послуги також поширюються на жінок та дітей, які пережили насильство, але
не мають документів.
Необхідно також забезпечити доступ до загальних соціальних послуг та соціальної допомоги, які стосуються базових потреб, таких як отримання харчових продуктів та засобів гігієни, місця перебування
(житла) та шкільних товарів для дітей. Медичні та соціальні служби відіграють непересічну роль у наданні
допомоги постраждалим від насильства та організації їх перенаправлення до відповідних спеціалізованих служб. Це означає, що медичні та соціальні служби беруть участь у розв'язанні проблеми, але вони
не є тими установами, які надають спеціалізовану допомогу постраждалим після першої консультації.
Моніторинговий опитувальник GREVIO вимагає від сторін Стамбульської конвенції надавати інформацію про заходи щодо убезпечення жінок, які постраждали від насильства, на базі загальних служб. Моніторинговий опитувальник щодо виконання Стамбульської конвенції, зокрема, стосується послуг із
фінансової підтримки, забезпечення житлом (місцем перебування), юридичного консультування, доступу до психологічної підтримки, освіти та професійної підготовки, служб зайнятості та будь-яких інших
відповідних надавачів послуг. (Council of Europe, GREVIO and Committee of the Parties 2016: 10f).
Перелік спеціалізованих послуг описано у відповідних статтях щодо спеціалізованих послуг підтримки
постраждалих (див. Розділ 6).
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6.1. Роль служб охорони здоровʼя
Сектор охорони здоровʼя має значний потенціал для встановлення першого контакту з жінками, які
постраждали від насильства: згідно з опитуванням FRA 2014, жінки, які зазнали насильства, найчастіше
звертаються за першою допомогою до медичних служб − лікаря, медичного центру чи лікарні – особливо, коли йдеться про сексуальне насильство (FRA 2014a).
Лікарі загальної практики та медичні заклади часто є першими установами, що виявляють проблему.
Навіть якщо жінки, які зазнали насильства, не розкривають проблему на початковому етапі, делікатне
та уважне ставлення до них може допомогти їм почати говорити про пережите сексуальне насильство.
Знання щодо ознак насильства, можливих причин травм, характерних симптомів, а також базові навички спілкування із постраждалими, того, як етично ставити питання та працювати з проблемою, допомагають медикам встановити довірчі стосунки з постраждалими та надати їм потрібну допомогу.
Підготовка медичних працівників є важливою, однак навчання не має стійкого впливу на практику
надання медичних послуг, якщо не залучати керівників закладів охорони здоровʼя. Як і в кожній установі, керівництво несе відповідальність за розробку, впровадження та моніторинг дотримання стандартів
роботи медичних працівників із проблемою насильства стосовно жінок та домашнього насильства. Чіткі
та, бажано, письмові інструкції потрібні для запровадження необхідних заходів, навіть в умовах надання
невідкладної допомоги у відповідних відділеннях чи закладах.
У 2014 році WAVE разом із Фондом народонаселення ООН (UNFPA) розробили спільні керівні рекомендації «Зміцнення відповіді системи охорони здоровʼя на гендерне насильство в Східній Європі та Центральній Азії: збірка базових матеріалів» («Strengthening Health System Responses to Gender-Based Violence in
Eastern Europe and Central Asia: A Resource Package»), спрямовані на поглиблення обізнаності фахівців у
сфері охорони щодо ефективного реагування на гендерно зумовлене насильство. Наступні проекти, що
фінансувалися ЄС: IMPLEMENT8, RESPONSE9 та WHOSEFVA10, мали на меті підвищення обізнаності фахівців
сектору охорони здоровʼя щодо реагування на гендерно зумовлене насильство та налагодження міжвідомчої взаємодії. Всі три проекти прямо визначали необхідність залучення керівників у сфері охорони
здоровʼя та посилення здатності працівників галузі реагувати на ГЗН, у тому числі шляхом запровадження відповідних модулів у навчальні плани медичних ВНЗ.

6.2. Мінімізація повторних перенаправлень
Директива ЄС щодо прав постраждалих визначає, що слід уникати безпідставного повторного перенаправлення. Постраждалим важко говорити про насильство, яке вони пережили, з кількома незнайомими людьми, оскільки це може призвести до вторинної травматизації.
Крім того, постійні перенаправлення можуть призвести до того, що жінки відмовлятимуться від отримання послуг, оскільки в них складається враження, нібито служби не хочуть задовольняти їх потреби.
У багатьох випадках жінки повертаються до кривдника, що – і це доведено – значно підвищує ризик для
життя та здоровʼя її та дітей (у випадку, якщо вони є). Одним зі значних факторів ризику є припинення
стосунків із кривдником – жінки потерпають від щонайменше загроз та переслідувань При цьому 76%
жінок, були вбиті їхнім колишнім партнером чи чоловіком протягом першого року після припинення
стосунків (Women’s Aid England 2016). Отже, постраждалі мають бути скеровані до спеціалізованих служб
підтримки. Цей стандарт не завжди виконується, якщо, наприклад, жінок спочатку направляють до
загальних служб підтримки, які вже перенаправляють до спеціалізованих. Варто перенаправляти
постраждалих безпосередньо до відповідної доступної спеціалізованої служби.

6.3. Проблеми та виклики
Одна з найбільших проблем полягає в тому, що у багатьох країнах немає достатньої кількості спеціалізованих служб підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Отже, уряди мають докладати додаткові зусилля, щоб забезпечити достатню кількість таких служб.

_

8

Сайт проекту: gbv-implement-health.eu

9 Сайт проекту: gbv-response.eu
10 Сайт проекту: whosefva-gbv.eu
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Для розробки та підтримки високих стандартів щодо організації перенаправлення необхідно забезпечити
стійку міжвідомчу співпрацю, з урахуванням важливої ролі, яку відіграють служби підтримки постраждалих (перш за все, жінок). На жаль, вони зазвичай не мають достатніх ресурсів, щоб забезпечити додаткове
навчання та сенситизацію усіх інших відповідальних органів, служб, закладів та установ. Отже, служби
підтримки жінок потребують фінансування не лише для надання допомоги постраждалим, а і для підвищення обізнаності та проведення тренінгів для фахівців інших галузей. Підвищення обізнаності та навчання для загальних служб, особливо для персоналу в лікарнях та інших медичних закладах, є найважливішими завданнями, для яких потрібно виділяти ресурси спеціалізованим службам підтримки постраждалих.

6.4. Рекомендації для осіб, що формують політику

»

»
»

»
»
»
»
»

Забезпечити управлінський супровід та залучення спеціалізованих організацій з підтримки постраждалих жінок до реалізації ефективного механізму перенаправлення, адже вони можуть забезпечити
мотивування постраждалих щодо звернення по допомогу та часто мають певні ресурси (фінансові,
приміщення та персонал).
Рекомендації щодо реагування на ГЗН у системі охорони здоровʼя мають стати частиною навчання
клінічних фахівців на рівні відповідних закладів освіти.
Створити та запровадити систему перенаправлення, що базуються на підході, орієнтованому на
постраждалих та захист прав людини, а також долучити до її впровадження медичні заклади та спеціалізовані служби підтримки постраждали для забезпечення релевантного та індивідуального підходу
до кожного випаду.
Забезпечити, щоб всі постраждалі від насильства, у тому числі жінки без документів, біженки /
внутрішні переселенки та їхні діти, мали доступ до медичних послуг та до спеціалізованих служб
підтримки.
Забезпечити доступ до послуг перекладачів у медичних закладах для зменшення впливу потенційних
мовних барʼєрів.
Запровадити узгоджений збір даних про насильство стосовно жінок як частину оформлення
стандартної медичної документації.
Забезпечити адекватне фінансування спеціалізованих служб підтримки постраждалих щодо проведення інформаційно-просвітницьких заходів і тренінгів, а також сприяти налагодженню міжвідомчої
співпраці з загальними службами підтримки.
Виконувати вимоги Статті 13 та статті 15 Стамбульської конвенції: усі спеціалісти (зокрема медичні
працівники) мають проходити підготовку з питань ГЗН; кожна країна повинна проводити інформаційні кампанії та підвищувати обізнаність постраждалих про їхні права та наявні можливості підтримки.

7. Спеціалізовані послуги підтримки постраждалих та ключові заходи
щодо зміцнення їх спроможності до опанування власного життя і
запобігання подальшим випадкам насильства
Стамбульська конвенція декларує необхідність доступності спеціалізованих служб підтримки для постраждалих жінок, а також вимагає забезпечити перенаправлення до них загальними соціальними службами.
Загальні служби відіграють важливу роль у виявленні інциденту та наданні первинної допомоги постраждалим, але вони, як правило, не мають спеціальних навичок, які належать до забезпечення глибинної
коротко-, середньо- та довгострокової підтримки. Ситуація подібна до галузі охорони здоровʼя, коли
розв'язання конкретних проблем покладається на відповідних спеціалістів та лікарів. Аналогічним чином,
надання допомоги особам, що зазнали насильства стосовно жінок та домашнього насильства, передбачає
перенаправлення їх до спеціалізованих служб, виходячи з процедур, описаних у даному Посібнику.
Розʼяснення щодо Конвенції визначають спеціалізовані служби підтримки наступним чином:
«(...) спеціалізовані служби для жертв різних форм насильства стосовно жінок залучають «спеціально
підготовлений та досвідчений персонал, який має поглиблені знання щодо гендерно зумовленого насильства», в тому числі серед іншого, йдеться про консультаційні центри, притулки (шелтери), кризові
центри для жертв зґвалтувань та центри, куди можуть бути перенаправлені особи, постраждалі від
сексуального насильства» (Council of Europe 2011b: p. 11).
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Загалом існує три основні типи спеціалізованих служб для жінок:
Гарячі лінії для жінок, що надають цілодобову підтримку постраждалим телефоном;
Спеціалізовані притулки, що пропонують перебування жінкам, постраждалим від насильства, та їхнім
дітям;
Жіночі денні центри, які пропонують послуги, не повʼязані із проживанням: консультування, правову
підтримку, супровід у суді, аутріч-роботу та інші послуги. Такі центри охоплюють кризові консультаційні
пункти для жертв зґвалтування та постраждалих від сексуального насильства, осередки надання базової
допомоги та жіночі консультаційні центри, служби сімейного правосуддя, аутріч-роботу та інші послуги
підтримки, що не передбачають організацію проживання. До цього переліку також відносяться послуги
для окремих груп жінок, таких як мігрантки, пошукачки притулку, жертви примусових шлюбів.
Ключова роль спеціалізованих служб визначена у Стамбульській конвенції, у якій низка відповідних
статей детально висвітлює стандарти, необхідні для дотримання кожною стороною Конвенції. Так, Стаття
22 дає загальний ґрунт для діяльності всіх форм спеціалізованих служб, а Статті 23-26 визначають конкретні послуги та напрями підтримки для різних груп постраждалих:

Стаття 22 – Спеціалізовані служби підтримки
1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення або організації, з
дотриманням належного географічного розподілу, невідкладних, коротко- і довгострокових
спеціалізованих служб підтримки будь-якій жертві, що піддається будь-яким актам насильства, які
підпадають під сферу застосування цієї Конвенції.
2. Сторони забезпечують або створюють спеціалізовані служби підтримки жінок для всіх жінок –
жертв насильства та їхніх дітей.

7.1. Загальна інформація та застереження щодо впровадження
Доступність служб підтримки
Пояснювальний звіт до Конвенції спирається на рекомендації щодо надання послуг, сформульовані у
Заключному звіті Робочої групи Ради Європи з протидії насильству стосовно жінок, в тому числі домашньому насильству, від 2008 року: (Council of Europe 2008). Ці рекомендації включають наступне:
›
›
›
›

1 сімейне місце у притулку для жінок на 10 000 населення.
1 кризовий центр для жертв зґвалтування на 200 000 жінок, який працює у кожному географічному регіоні;
1 консультативний центр на 50 000 жінок.
Детальні рекомендації щодо гарячої лінії наведено на сторінці 48.

Доступність спеціалізованих послуг з підтримки жінок
Конвенція вимагає, щоб послуги були легко доступними. Це означає зокрема фактичну досяжність для
жінок або дітей з інвалідністю, включаючи адаптовану інфраструктуру та забезпечення аутріч-роботи з
постраждалими з окремими видами інвалідності, наприклад, порушеннями слуху чи зору. Доступність
також означає, що всі групи жінок можуть отримати послуги без жодної дискримінації (див. також Розділ
2.1); крім того, принцип доступності вимагає, щоб жінки в усіх регіонах країни, включаючи сільські райони,
мали доступ до послуг.
Координована політика щодо надання спеціалізованих послуг з підтримки жінок
Надання спеціалізованих послуг з підтримки жінок має бути частиною державної політики щодо запобігання та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Це передбачає розрахунок та
планування кількості та видів необхідних послуг, оцінку того, які послуги вже існують та які все ще відсутні,
і як їх запровадження вплине на діяльність відповідних служб. Формування кошторису та бюджету спеціалізованих служб є важливим елементом імплементації політики у сфері протидії насильству.
Оскільки фактори, які потрібно взяти до уваги, дещо відрізняються залежно від різних форм послуг з
підтримки (наприклад, з проживанням та без нього), конкретні умови та стандарти для кожної з цих
форм розглядаються окремо нижче.
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7.2. Притулки для жінок
Спеціалізовані притулки для постраждалих, мають забезпечити не лише безпечне проживання, а й
підтримку щодо організації самостійного життя та професійної реалізації всіх жінок та дітей, виходячи з їх
прав людини та безпеки. Діяльність притулків, що надають послугу перебування, як і інших спеціалізованих служб, «має ґрунтуватися на гендерному розумінні насильства стосовно жінок та домашнього насильства» (Ст. 18 Стамбульської конвенції).

Стаття 23 – Притулки
Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення створення
відповідних, легкодоступних притулків у достатній кількості для надання безпечного розміщення
жертв, особливо жінок та їхніх дітей, та надання їм дієвої допомоги.

Наведені далі пʼятнадцять стандартів для жіночих притулків базуються на підході, заснованому на дотриманні прав людини та орієнтованому на врахування гендерних аспектів та безпеки постраждалих, на
якому має ґрунтуватися державна політика та, відповідно, фінансування притулків (WAVE 2004).
Притулки пр ацюють на базі недискримінаційного підходу, тобто є доступними для всіх жінок та їхніх дітей
Усі жінки, які зазнали насильства, та їхні діти мають право на доступ до притулків, незалежно від їхнього
походження, місця проживання чи будь-якого іншого статусу. Втім, практика свідчить, що певні групи
стикаються з перепонами, коли намагаються потрапити притулку. Зокрема, до таких груп належать жінки
без документів, хоча для їх безпеки притулки мають вирішальне значення, бо вони часто бояться звертатися до поліції чи суду. На жаль, ці жінки часто позбавлені доступу до спеціалізованих притулків через їх
правовий/міграційний статус (PICUM 2012). Це порушує не лише принцип недискримінації, але і принцип
належної уваги (due diligence) та право на життя без насильства. Держави мають усунути всі барʼєри, які
перешкоджають доступу до притулків для жінок.11
Доступність також має бути гарантована для жінок та дітей з інвалідністю. Це означає, що притулкам
мають отримати належне фінансування для забезпечення місць, пристосованих для людей з інвалідністю.
Крім того, потрібно скасувати будь-які обмеження, повʼязані з адміністративно-територіальним розташуванням притулків (зокрема в нормативних або фінансових положеннях, що регулюють діяльність таких
закладів). Притулки повинні мати можливість приймати постраждалих з інших муніципалітетів чи адміністративно-територіальних одиниць, щоб гарантувати безпеку всім жінкам та дітям, які потребують послуг
спеціалізованого притулку для постраждалих.
Притулки для жінок також надають послуги дітям
Насильство над жінками справляє тяжкий негативний вплив на дітей. Коли дитина стає свідком / очевидцем насильства щодо матері − це травматичний досвід, який вважається насильством щодо дитини. Тому
дуже важливо, щоб діти також могли скористатися послугою притулку разом зі своєю матірʼю, і кожна
дитина мала змогу отримати належну підтримку та захист. Притулки для жінок мають приймати дітей без
будь-яких вікових обмежень.
Спеціальні притулки для жінок, які постраждали від тих чи інших форм насильства
Притулки для жінок мають приймати всіх жінок та їхніх дітей, які стали жертвами фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства, вчиненого партнером, колишнім партнером або членом сім
ʼї. Стамбульська конвенція зазначає, що домашнє насильство має непропорційний вплив на жінок:
більшість постраждалих є жінками, а більшість кривдників − чоловіки. Проте жінки в низці випадках зазнають насильства з боку одностатевих партнерок, але також з боку жінок з їхньої родини, зазвичай старших
за віком чи вищих за статусом (особливо в ієрархічно структурованих суспільствах). Отже, доцільно, щоб
спеціалізовані притулки приймали жінок, які зазнали гендерно зумовленого насильства та насильства
щодо їхніх дітей не лише з боку партнерів, а і, наприклад, жертв переслідування. Проте для жінок, які
постраждали від торгівлі людьми, або жінок та дівчат, що були піддані примусовому шлюбу, потрібні спеціальні притулки, що забезпечують високий рівень заходів безпеки.
_

11 Це не створює права на посвідку на проживання
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Чітка позиція щодо неприпустимості насильства та підхід, орієнтований на постраждалих
Протидія насильству означає дотримання чіткої позиції щодо засудження насильства стосовно жінок у
всіх його формах. Жінки, які звертаються до послуг до притулку, не мають предʼявляти докази насильства, якого вони зазнали. Постраждалі потребують супроводу фахівців, які знаходяться поруч із ними та
підтримують їх протягом усього процесу
Терміновий цілодобовий доступ
Жінкам, які постраждали від насильства, та їхнім дітям, необхідно забезпечити терміновий доступ до
спеціалізованих притулків, коли у цьому є нагальна потреба. Притулки мають працювати та приймати
постраждалих цілодобово. Якщо в населеному пункті є кілька притулків, принаймні один має надати
можливість розмістити жінку та її дітей у будь-який час. Прийняття рішення щодо прийому та розміщення є прерогативою притулку. Слід уникати надмірної бюрократизації процедури прийому, оскільки це
може створити загрозу для безпеки жінок та їхніх дітей.
Право перебувати у притулку стільки, скільки потрібно
Гранична тривалість перебування жінок у притулках є проблемним питанням, особливо якщо це йдеться про короткі терміни. Якщо жінка знає, що може перебувати в притулку лише кілька днів або тижнів, і
якщо вона не має подальшої альтернативи для переселення, то вона буде від початку перебувати у
додатковій стресовій ситуації, повʼязаній з невизначеністю, де вона далі буде жити з дітьми. Таким
чином, можливість залишатися в спеціалізованому притулку стільки, скільки необхідно, є дуже важливою; саме цей стандарт забезпечує підхід, заснований на правах людини, і орієнтований на потреби та
безпеку постраждалих.
Принцип, коли жінки допомагають жінкам, є запорукою зміцнення спроможності постраждалих
до самостійної організації власного життя
Жінки, які зазнали гендерно зумовленого насильства, серйозно страждають від домінуючої позиції та
зловживань з боку чоловіків. Отже, важливо, щоб жінки мали змогу отримати підтримку та допомогу від
фахівчині, яка спеціалізується на наданні допомоги постраждалим. Притулки для постраждалих жінок є
модельним прикладом, як сприяти тому, щоб жінки відчули свою здатність вести активне та самостійне
життя. Цей елемент надання допомоги, спрямований на зміцнення можливостей жінок, які не тільки
працюють на місцях, але й обіймають лідерські посади, має бути відображено у документах, що регулюють діяльність притулку.
Конфіденційність та анонімність
Захист прав людини та приватності постраждалої жінки вимагає, щоб вона самостійно вирішувала, яка
саме інформація щодо неї може бути поширена. Притулок не надає жодних відомостей про постраждалу
без її згоди. Винятком може бути ситуація, коли йдеться про життя та здоровʼя жінки чи її дітей (наприклад, спроби самогубства, гостра небезпека з боку агресивного партнера або насильство жінок щодо
їхніх дітей); жінки мають бути поінформовані про ці обмеження, повʼязані з конфіденційності, під час
прийому до притулку. Жінки, які постраждали від насильства, також мають право отримувати консультування та підтримку в спеціалізованих притулках, якщо вони не хочуть розкривати свою особу.
Повага до гідності та права кожної постраждалої на самовизначення
Підхід, заснований на принципах захисту прав людини та інтересів постраждалих, означає повагу до
волевиявлення та рішень кожної жінки. Її гідність та право на самовизначення є ключовими під час
перебування у шелтері. Рішення щодо того, щоб залишитися з агресивним партнером чи покинути його
є особистим правом кожної жінки. Підтримка, яку пропонують спеціалізовані притулки, є добровільною,
і органи влади / самоврядування не можуть зобовʼязувати постраждалих від насильства перебувати в
притулу чи здійснити якісь інші кроки. Враховуючи право на самовизначення і те, що процес виходу з
насильницьких стосунків залежить від особистого рішення жінки, притулки мають забезпечити запропонувати постраждалим можливість залишити їх у будь-який момент та повернутися за необхідності.
Безпека
Безпека та охорона у жіночих притулках є обовʼязковою умовою. Деякі кривдники стежать за жінками, і
навіть якщо притулки намагаються зберегти свою адресу в секреті, знаходять їх. Організація професійних заходів безпеки в притулках жінок і прилеглій території необхідна, щоб гарантувати безпечне перебування для жінок та дітей. Це може складати проблему, якщо державні органи / органи місцевого самоврядування не докладають достатніх зусиль для організації системи безпеки, адже в загрозливих ситуаціях запобіжні заходи та системи безпеки можуть врятувати життя постраждалих та персоналу притулків.
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Так, організація безпечного входу, наявність охоронців, системи спостереження та сигналізації, необхідні для того, щоб зробити притулок дійсно безпечним місцем для жінок та дітей. Ці застережні заходи
передбачають відповідне планування будівлі та затвердження алгоритму захисту для жінок та їхніх дітей
(в тому числі забезпечення анонімності постраждалих та збереження адреси притулку в секреті). Всі
дотичні працівники й волонтери повністю дотримуються вимог алгоритму захисту у своїй діяльності та
пильно стежать за додержанням цих принципів іншими організаціями та установами.
Комплексна та цілісна підтримка для жінок та дітей
Притулки для жінок повинні пропонувати комплексну та цілісну підтримку для всіх жінок та їхніх дітей:
Підтримка для жінок, постраждалих від насильства, має включати наступне:
› Негайна кризова підтримка на етапі потрапляння до притулку.
› Індивідуальне консультування та підтримка протягом усього перебування в притулку та після цього.
› Юридичне консультування та супроводження в поліції, судах та інших органах влади.
› Охорона здоровʼя та добробуту, самооборона.
› Підтримка материнської ролі постраждалих.
› Допомога із забезпеченням житлом після виходу із притулку, розв'язанням фінансових питань,
роботою та навчанням.
› Належна підтримка мігранток, біженок/пошукачок притулку або жінок з етнічних меншин,
а також жінок з інвалідністю та інших жінок з особливими потребами.
› Забезпечення прав людини.
› Допомога з подоланням самоізоляції та підтримка участі в культурних,
спортивних заходів і забезпеченні дозвілля.
Підтримка дітей має включати наступне:
› Постійна підтримка від моменту потрапляння і до виходу з притулку.
› Індивідуальна підтримка, а також групова робота та альтернативні
методи допомоги, наприклад, такі як арт-терапія.
› Оздоровчі та навчальні заходи.
Безкоштовні послуги
Притулки для жінок мають безкоштовними, принаймні для жінок з низьким доходом або без джерел
доходу. Це підвищить доступність притулків для жінок та їхніх дітей незалежно від фінансового становища.
Участь та демократичні процедури
Демократичні процедури та можливість брати участь у різних аспектах життя притулку мають виключну
важливість. У шелтерах зазвичай проводяться регулярні збори, які є основою участі жінок у прийнятті
рішень щодо їх життя. Важливо відслідковувати, щоб притулки жінок не перетворювалися на установи,
де життям жінок управляють і контролюють їхні дії; натомість потрібно, щоб жінки включалися в процеси діяльності притулку. Тиск з боку кривдника (у тому числі колишнього) не повинен замінюватися
тиском з боку інституції. Співробітники притулку мають здійснювати їх повноваження з обережністю і
забезпечувати виконання необхідних правил таким чином, щоб ці правила діяли як загальні інструкції,
а не жорсткі вимоги, що накладають додаткові обмеження на свободу волі жінок. Організація притулку
також повинна орієнтуватися на цю мету через заохочення демократичних принципів, розподілу
повноважень та уникнення надмірно ієрархічних або бюрократизованих структур. Структури, що передбачають участь жінок, які звертаються за допомогою, створюють умови, щоб всі жінки, які перебувають
у притулку, знаходяться в атмосфері солідарності та рівності.
Якість послуг
Професіональний підхід є передумовою повноцінного впровадження принципів допомоги. Співробітники шелтерів мають бути достатньо кваліфікованими та отримувати адекватну винагороду. Потрібно
забезпечити постійне навчання та супервізії. Кількість співробітників має корелювати із кількістю жінок
і дітей, що перебувають у притулку; це надасть змогу забезпечити всю необхідну підтримку та послуги.
Деякі притулки залучають волонтерів, а отже вони також мають бути обізнані у питаннях надання допомоги постраждалим. Необхідно також забезпечити раціональне та ефективне управління ресурсами.
Дотримання стандартів якості також мають оцінюватися шляхом регулярного моніторингу.
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Незалежність та фінансування
Притулки для жінок − це служби, що здйснюють діяльність, базуючись на принципах дотримання правах
людини, якими мають керуватися незалежні неурядові, неприбуткові та позапартійні жіночі обʼєднання.
Притулки для жінок мають працювати у партнерстві з державою та отримувати відповідне фінансування з її
боку для реалізації суспільної функції щодо захисту та підтримки права жінок на життя, вільне від насильства.

7.3. Телефонні лінії для жінок
Стамбульська конвенція вимагає від сторін створити безкоштовні національні цілодобові телефонні лінії
допомоги постраждалим. Конвенція також вимагає, щоб послуги з підтримки надавалися всім жінкам, які
пережили насильство, та їхнім дітям. Таким чином, послуги загальних телефонних ліній не є достатніми, і
багато країн Європи створили спеціалізозвані телефонні лінії, що надають допомогу жінкам, які зазнали
гендерно зумовленого насильства.

Стаття 24 - Телефонні лінії допомоги
Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для запровадження загальнодержавних
цілодобових (24/7) безоплатних телефонних ліній допомоги для надання консультацій абонентам, конфіденційно або з належним урахуванням їхньої анонімності, стосовно всіх форм насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції.

Жіночі телефонні лінії надають конфіденційну інформацію та підтримку постраждалим від насильства
щодо того, як захистити себе та своїх дітей, а також допомагають їм зрозуміти їх власну ситуацію та оцінити
потреби. Вони інформують постраждалих про щелтери та місцеві служби підтримки. Телефонні лінії також
надають абонентам інформацію про захисні заходи, такі як термінові заборонні та обмежувальні приписи,
можливості фінансової допомогу, організації житла та підтримки дітей. Працівники гарячих ліній ліній, які
пройшли спеціальне навчання щодо всіх форм гендерного насильства, заохочують постраждалих реалізовувати свої права та діяти так, як вони вважають правильним у конкретний момент.
Гарячі лінії забезпечують низькопорогову підтримку в телефонному режимі, коли постраждалі не мають
розкривати свою персональну інформацію або фізично відвідувати місце надання послуг. Люди можуть
телефонувати неодноразово, при цьому на них не тиснутимуть щодо здійснення наступних кроків; крім
цього, постраждалі отримують співчуття від різних осіб. Небайдужі члени сімʼї, друзі або колеги постраждалих від домашнього насильства або інших форм гендерно зумовленого насильства також можуть звернутися до гарячої лінії для отримання необхідної інформації. Деякі гарячі лінії надають також додаткові
послуги: особисте консультування, он-лайн підтримка тощо.
Ключові елементи належної якості роботи телефонних ліній:
› Працюють цілодобово.
› Безкоштовні (і номер служби не відображається у рахунку за телефонний звʼязок).
› Пропонують конфіденційну підтримку жінкам, що зазнали будь-яких форм гендерно
зумовленого насильства, силами навчених спеціалістів.
› Надають інформацію людям, які телефонують від імені постраждалих.
› Надають гендерно чутливу підтримку, засновану на правах людини
та принципах убезпечення постраждалих.
› Працівники надають підтримку без оціночних суджень та у спосіб, що сприяє прийняттю
постраждалою самостійних рішень, практикують активне слухання та надають інформацію,
яка включає варіанти допомоги жінкам, які пережили насильство.
› Збирають дані, поважаючи право постраждалих залишатися анонімними.

7.4. Центри з підтримки жінок/надання базових послуг
Ці центри охоплюють всі спеціалізовані служби підтримки, які надають жінкам, які пережили насильство, та
їхнім дітям захист без проживання. Така підтримка може здійснюватися у формі захисту їх інтересів,
консультування, активної підтримки, супроводу у судових справах, аутріч-послуг тощо. Термін «жіночі
центри» описує цілу низку різноманітних спеціалізованих служб підтримки жінок, які були створені протягом
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останніх десятиліть у Європі. Деякі з них спеціалізуються на підтримці конкретних груп постраждалих,
допомозі при певних формах насильства чи на конкретних підходах до надання допомоги. Жіночі центри
включають наступне: послуги чи консультування у кризових ситуаціях, центри для жертв зґвалтування та
сексуального насильства, центри інтервенцій та центри сімейного правосуддя, служби підтримки та інших
послуг без проживання, послуги для особливо вразливих груп, таких як мігрантки чи шукачки притулку,
жертви примусових шлюбів.
Не всі жінки, постраждалі від насильства, потребують місця тимчасового перебування, тому притулок для
жінок не є послугою, якою бажають та мають скористатися усі постраждалі. Водночас, послуги без проживання, які надаються спеціалістами, повинні бути доступними для всіх жінок, які пережили насильство, та
їхніх дітей. Центри (служби), що обслуговують всіх жінок, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, та їхніх дітей, мають функціонувати в усіх регіонах країни. Працівники таких центрів повинні проходити навчання з підтримки постраждалих від усіх форм насильства, у тому числі тих, хто пережив сексуальне насильство та зґвалтування, особливо якщо спеціалізовані центри допомоги жертвам зґвалтування та
сексуального насильства недоступні.
Спеціалізовані служби підтримки жінок мають задовольняти специфічні потреби таких груп, як чорношкірі жінки та представниці етнічних меншин або мігрантки, в тому числі мігрантки без документів, у т.ч.
шляхом надання відповідної фінансової підтримки. Якщо країна не має можливості створити такі спеціальні центри, у служб допомоги постраждалим має бути персонал, який пройшов спеціальне навчання та
здатний задовольнити потреби всіх жінок, постраждалих від будь-яких форм насильства, в тому числі
жінок з додатковими факторами вразливості та особливими потребами.
Підтримка жінок, що пережили сексуальне насильство
Специфічний травматичний вплив, який має сексуальне насильство, визначає, що постраждалі / жертви
потребують спеціалізованої підтримки. Забезпечення їх захисту та відновлення відчуття безпеки означає
необхідність отримання ними послуг від жінок. Надання послуг з підтримки жертв сексуального насильства регулюється Ст. 25 Стамбульської конвенції.

Стаття 25 – Підтримка жертв сексуального насильства
Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення створення відповідних
легкодоступних консультативних центрів допомоги жертвам зґвалтування або сексуально- го насильства в достатній кількості для забезпечення медичної та судово-медичної експертизи, підтримки у
випадку травм і надання консультацій жертвам.

Травматизуючий характер сексуального насильства, а також специфіка злочинів у цій сфері (найчастіше
жертва є також і єдиним свідком) вимагає додаткового навчання персоналу та забезпечення чутливого підходу.
Постраждалі часто потребують медичної допомоги та негайного судово-медичного огляду з метою збору
доказів для успішного кримінального переслідування в подальшому. Тому особливого значення набуває
створення центрів допомги і перенаправлення для постраждалих від сексуального насильства на базі медичних закладів. Проте не всі постраждалі від сексуального насильства матимуть доступ до таких центрів, отже,
необхідно, щоб регіональні / місцеві кризові центри для жертв зґвалтування могли забезпечувати адекватну
підтримку жертвам сексуального насильства, документувати випадки та правильно збирати і зберігати докази.
Пояснювальна записка до Стамбульської конвенції цитує Заключний звіт Робочої групи Ради Європи з
протидії насильству стосовно жінок, в тому числі домашньому насильству, який рекомендує забезпечити
один центр для жінок, постраждалих від сексуального насильства, на кожні 200 000 жителів в усіх географічних регіонах Європи (Council of Europe 2008: p. 51).
Стамбульська конвенція також застосовується до ситуацій збройного конфлікту (стаття 2). Під час конфлікту та в постконфліктному періоді зростають кількісні показники сексуального насильства, оскільки зґвалтування, примусова проституція та стерилізація використовуються як методи ведення війни. Заходи, спрямовані на запобігання сексуальному насильству та підтримку постраждалих жінок, мають бути запроваджені в зоні/поблизу зони конфліктів, а також в установах для біженців / переселенців. Верховний комісар
ООН у справах біженців розробив низку керівних принципів надання послуг біженцям, які постраждали
від зґвалтування (UNHCR 2003).
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Підтримка дітей
Діти завжди страждають через насильство щодо своєї матері, і як свідки (очевидці), і як безпосередньо
постраждалі від гендерно зумовленого насильства. Таким чином, жіночі центри також мають бути забезпечені ресурсами для того, щоб достатньою мірою підтримувати дітей як свідків (очевидців) та постраждалих.
Мінімальні вимоги щодо захисту та підтримки дітей докладно прописані в Ст. 26 Стамбульської конвенції.

Стаття 26 - Захист та підтримка дітей-свідків
1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб під час
надання захисту та послуг з підтримки жертв належно враховувалися права та потреби дітей – свідків
усіх форм насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції.
2. Заходи, ужиті відповідно до цієї статті, охоплюють орієнтовані на відповідну вікову групу психосоціальні консультації дітей – свідків усіх форм насильства, які підпадають під сферу застосування цієї
Конвенції, та приділяють належну увагу найкращим інтересам дитини.

7.5. Стандарти якості та принципи спеціалізованої підтримки жінок, постраждалих від
насильства, та їхніх дітей
WAVE встановила базові стандарти надання спеціалізованих послуг для жінок, постраждалих від насильства, та їхніх дітей. Вони поширюються на служби підтримки і ті, що надають послугу тимчасового перебування, і ті що пропонують лише денну консультативну підтримку. Ці принципи та процедури були розроблені таким чином, щоб гарантувати задоволення потреб постраждалих від насильства та реалізацію їх
прав (див. WAVE 2004, 2014, 2015b). Ці стандарти зображають потреби, визначені постраждалими під час
опитування FRA 2014, і відповідають основним принципам Стамбульської конвенції та Директиви ЄС про
права постраждалих. Вони можуть бути використані під час створення або оцінки спеціалізованих послуг
для жінок, постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства.

8. Оцінка ризиків та міжвідомча співпраця
Стаття 51 Стамбульської конвенції передбачає зобовʼязання усіх дотичних органів влади /самоврядування
розробляти індивідуальні плани дій для постраждалих жінок, виходячи з оцінки ризиків, яких вони зазнають. Важливо, щоб оцінка ризиків належним чином ураховувала серйозність ситуації, оскільки кривдники
часто загрожують нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або летальними наслідками, особливо якщо
вони мають вогнепальну зброю чи доступ до неї (Council of Europe 2011b: p. 44).

Стаття 51 - Оцінка ризиків та управління ризиками
1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб оцінка
летального ризику, серйозності ситуації та ризику повторення насильства здійснювалася всіма
відповідними органами для управління ризиком та, якщо необхідно, для забезпечення скоординованої
безпеки та підтримки.
2. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб оцінка,
зазначена в пункті 1, належним чином ураховувала на всіх стадіях розслідування та застосування
захисних заходів те, що особи, що вчинили акти насильства, які підпадають під сферу застосування
цієї Конвенції, мають вогнепальну зброю або мають доступ до неї.

Стаття 51 Конвенції встановлює для всіх дотичних органів стандарт оцінки серйозності ситуації для кожної
окремої постраждалої та урахування імовірності повторного насильства або потенційного ризику летальності. У пункті 2 особливий акцент зроблено на розслідуванні та захисту у ситуаціях, коли кривдники
мають вогнепальну зброю чи доступ до неї.
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Що стосується міжвідомчої співпраці, Стаття 7 – Всеосяжна та скоординована політика – наголошує на
необхідності «загальнодержавної ефективної, усеосяжної та скоординованої політики, яка охоплює всі
відповідні заходи для запобігання всім формам насильства та для боротьби з усіма формами насильства,
які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції, і пропонують цілісну відповідь насильству стосовно
жінок». Сторони гарантують, що політика, згадана в пункті 1 статті 7, зосереджена на правах постраждалих
та здійснюється шляхом скоординованих дій усіх дотичних субʼєктів.
Отже, всебічне реагування на насильство стосовно жінок та домашнє насильство має розглядатися як
спосіб задовольнити всі основні потреби постраждалих, включаючи «соціальні та економічні права, право
на постійне та доступне житло, безкоштовне медичне обслуговування», освіту, доступ до правосуддя, доступ
до ринку праці, отримання права на особисту посвідку на проживання (незалежно від шлюбних чи партнерських відносин), а також політичні, культурні та інші права» (Logar and Marvanová Vargová 2015: p.15).

8.1. Загальна інформація та застереження щодо впровадження
З точки зору організації запобігання та захисту, існують значні відмінності між випадками насильства загального характеру та домашнього насильства. Домашнє насильство зазвичай складається з випадків постійного рецидиву, який має не лише певну динаміку щодо стосунків, а і постійну тенденцію до ескалації протягом
часу. У тяжких випадках домашнього насильства, як правило, існує тривала історія попереднього жорстокого поводження. Спеціалізовані організації та установи (наприклад, поліція, заклади охорони здоровʼя та
соціального забезпечення, спеціалізовані центри для постраждалих) як правило обізнані щодо постраждалих та кривдників, оскільки мали з ними попередній контакт. Це теоретично створює можливість захистити
постраждалих від домашнього насильства та притягнути винних до відповідальності. Постраждалим часто
погрожують тяжкими тілесними ушкодженнями і навіть смертю. Ці загрози потрібно сприймати серйозно, а
ризикованість ситуації має адекватно оцінюватися. Важливо, щоб будь-яка оцінка ризиків та управління
ними враховували ймовірність повторного насильства, зокрема нападу з летальними наслідками.
Кожен елемент ланцюга профілактики і захисту має відповідати за прийняття рішень про ефективні запобіжні заходи та дії щодо притягнення винних до відповідальності. Крім того, держава зобовʼязана захищати тих, чиє життя знаходиться під загрозою (ECHR 2009, Para.51).
Пояснювальна доповідь до Стамбульської конвенції зазначає, що Ст. 51 «встановлює обовʼязок забезпечити, щоб всі відповідні органи, а не тільки поліція, ефективно оцінювали і розробляли план управління
ризиками для безпеки постраждалої в кожному конкретному випадку на основі стандартизованої процедури на засадах співпраці та координації» (Council of Europe 2011b: p.44). Це положення покладає зобовʼ
язання на служби, які безпосередньо працюють із постраждалими особами, мати персонал, спеціально
підготовлений для оцінки ризиків та розробки плану безпеки для постраждалих. Очевидно, що зусилля
однієї інституції чи організації у сфері запобігання та протидії насильству є менш ефективними, ніж
цілісний, узгоджений міжвідомчий підхід. З цієї точки зору важливою є розробка міжвідомчого підходу до
оцінки ризиків та убезпечення постраждалих і персоналу відповідних служб. Пояснювальна записка до
Конвенції підкреслює роль налагодження співпраці між різними інституціями, що забезпечить управління
ризиками, і, відповідно, скоординовану підтримку та безпеку.
Явище ризику
Щоб забезпечити ефективні запобіжні та захисні заходи, різні відомства / агенції повинні мати узгоджене розуміння того, що є ризиком, і які чинник до нього призводять. Це має особливе значення в умовах
організації міжвідомчої взаємодії. Існують різні види ризику, що підлягають оцінці: ризик повторного
насильства, ризик тяжких тілесних ушкоджень, ризик летальності (зокрема феміциду/вбивства), а також
ризики, що стосуються дітей, зокрема пряме насильство щодо них та / або викрадення. Кожен вид
оцінки ризику можна потребувати різних інструментів, а також застосовування різних типи захисних
заходів, спрямованих назниження ризиків для постраждалих.
Рівень ризику постійно змінюється
Як практичний досвід, так і дані досліджень свідчать, що ризик − це динамічне явище, що постійно змінюється.
Саме тому важливо, щоб оцінка ризиків здійснювалась систематично і на постійній основі, у тісній співпраці з
постраждалою та з урахуванням того, як змінюється її особиста ситуація, факторів, що її ускладнюють, і, що
важливо, з урахуванням індивідуальних потреб та проблем постраждалої. Безпека постраждалої має бути
головним пріоритетом будь-якого втручання у випадках насильства щодо жінок. Оцінка ризиків − це перманентний процес, що дозволяє ними управляти та планувати заходи безпеки; він потребує постійного перегляду.
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Оцінка ризиків
Оцінка ризиків − це процес ідентифікації факторів ризику та можливостей захисту від насильства. Ризики
насильства мають різну природу, тому важливо також враховувати можливий характер діянь, їх серйозність, частоту / тривалість та імовірність будь-якого повторення насильницьких дій (Hart 2008: p.7-18).
Метою оцінки ризику є не передбачати його можливість, а оцінити потенційні наслідки. Усунути ризики
зазвичай неможливо, але існує змога застосувати захисні заходи для зменшення шкоди для потенційної
постраждалої. Важливо зазначити, що ступінь наслідків повністю залежить від кривдника, оскільки саме
він несе відповідальність за небезпеку, якої зазнає постраждала.
Фактори ризику
Протягом останніх десятиліть дедалі активніші зусилля докладалися до розробки більш систематизованих
підходів до оцінки ризиків та ідентифікації факторів ризику. Було розроблено ряд структурованих емпіричних інструментів, що дозволяють передбачити ризик повторного інциденту та оцінити випадки, що
ймовірно можуть привести до тяжких тілесних ушкоджень або навіть летального ісходу.
Було проведено низку досліджень, спрямованих на виявлення факторів ризику, повʼязаних із домашнім
насильством та насильством стосовно жінок. Завдяки ним вдалося визначити схожі ситуації, що підвищую
ризик насильства. Більшість інструментів оцінки ризику свідчать, що ними є: прояви різних форм домашнього насильства в минулому, недавні випадки насильства, скоєння кривдником кримінальних правопорушень в минулому, вживання кривдником наркотичних речовин агресором, використання/доступ до зброї
тощо. Окремі інструменти оцінки ризику також враховують такі форми домашнього насильства та насильства щодо жінок, як погрози, сексуальне насильство, контролююча поведінка, ревнощі чи переслідування.
Фактори ризику можна кваліфікувати у різний спосіб. Наприклад, навчальний ресурс Protect II (WAVE 2012)
виділяє відповідних пʼять категорій:
›
›
›
›
›

Форми та механізми прояву насильства;
Попередня історія насильницької поведінки;
Фактори ризику, повʼязані з переконаннями та поведінковими патернами кривдника;
Сприйняття рівня ризику постраждалими;
Додаткові чинники, що обтяжують ситуацію.

Огляд літератури дає уявлення, що найпростіший та найнадійніший ідентифікатор ризику домашнього
насильства − це наявність попередніх інцидентів насильства або повторна віктимізація. Іншим важливим
чинником ризику є розрив відносин (припинення спільного проживання) з кривдником. Рівень ризику
при розриві відносин корелює із обсягами контакту з дітьми, що може створити підґрунтя для продовження чи ескалації насильства. Дослідження, проведені у Великій Британії, свідчать, що після розриву з кривдником більше ніж 75% жінок-учасниць дослідження зазнали подальшого жорстокого поводження та переслідування з боку своїх колишніх партнерів, а контакт з дитиною став моментом особливої вразливості як
для жінок, так і для їхніх дітей (Humphreys et al. 2005). Отже, слід звертати особливу увагу на ризик насильницьких дій після розриву з кривдником; крім саме в цей той період багато жінок, які зазнали насильства,
звертаються до відповідних установ і організацій. (Walby et al., 2000).
Сприйняття ризику постраждалими
Якщо окремі установи / служби чи міждисциплінарні команди, які представляють різні відомства, оцінюють
ризик для певної жінки, вони мають проводити оцінку разом з нею, не виключаючи її з процесу оцінки.
Слід із повагою ставитися до наданою нею інформації щодо кривдника та стан поточної ситуацію, а також
щодо історії їх стосунків. Навіть якщо жінка безпосередньо знаходиться у насильницьких стосунках, вона
все одно краще обізнана щодо власного становища та життя. Таким чином, для того, щоб отримати
найкращий результат − реалістичний та втілюваний план безпеки та управління ризиками − ризики
потрібно оцінити, а відповідні заходи безпеки повинні бути розроблені в тісній співпраці з постраждалими.
Крім того, субʼєктивне сприйняття рівня небезпеки постраждалими є важливим елементом у процесі
оцінки ризику. Як зазначали Connor-Smith et al. (2011), «дослідження підтверджують обґрунтованість як
структурних інструментів оцінки ризику, так і сприйняття ризику самими постраждалими в якості прогностичного фактору загрози повторного насильства з боку партнера» (Connor-Smith et al., 2011).
Щоб запобігти вторинній віктимізації та визначити, які заходи будуть найбільш корисними для постраждалих, слід приділяти увагу не лише сприйняттю ними рівня небезпеки, але і їхнім потребам і правам, як
зазначено у Пояснювальній записці до Стамбульської конвенції.
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Хоча очікування щодо повторення інциденту насильства, визначені постраждалою, є більш чи менш
точними, особливо коли йдеться про високий ризик тяжких тілесних ушкоджень або летального кінця,
деякі особи можуть недооцінювати потенційну небезпеку ситуації. Згідно досліджень, лише 47% жертв
феміциду та 54% жертв замаху на вбивство правильно передбачили, що кривдник міг їх вбити (Roehl et al.,
2005). Таке явище є звичайним у ситуаціях високого ризику. Таким чином, професіонали, які допомагають
постраждалим налагодити безпечніше життя, мають бути обізнаними про цей ефект і враховувати імовірність того, що постраждала, субʼєктивно визначаючи ризики, може недооцінювати реальну небезпеку.
Інструменти оцінки ризику
Існує широкий спектр переліку контрольних запитань / показників (чек-листів), протоколів дій та та інших
інструментів оцінки ризику. Найчастіше застосовують такі інструменти як Оцінка ризику нападу з боку
шлюбного партнера (SARA; Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 1995), переглянутий Алгоритм виявлення домашнього насильства (DVSI-R, Williams & Grant, 2006), Онтаріо (ODARA; Hilton et al., 2004) та відповідний Посібник з оцінювання ризику домашнього насильства (DVRAG; Hilton, Harris, Rice, Houghton, & Eke, 2008) або
Оцінку небезпеки (DA; Campbell, Webster, & Glass, 2009)
Як було зазначено, окремі дослідження встановили, що субʼєктивна оцінка ризиків постраждалою може бути
настільки ж точною, як і та, що здійснюється із використанням доказових інструментів оцінки ризику повторного насильства. Connor-Smith et al. вказали, що існують відмінності між даними, що отримані шляхом застосування інструментів оцінки ризику, та тими, що будуються на прогнозі з боку постраждалих (Connor-Smith et
al., 2011). Так, найбільш структуровані емпіричні інструменти оцінки ризику, як правило, орієнтовані на фіксацію статичних чинники, що стосуються попереднього досвіду (наприклад, наявність історії кримінальних
злочинів, порушень заборонних приписів тощо), які вже є незмінними фактами та, ймовірно, будуть залишатися відносно стабільними. Натомість, постраждалі особи звертають більшу увагу на динамічні, змінні
чинники (наприклад, порушник стикається з новими стресовими факторами, такими як розрив стосунків,
майбутнє судове слухання тощо) в реальному контексті їхніх стосунків. Таким чином, сприйняття рівня небезпеки постраждалими, швидше за все, може змінюватися залежно від цих динамічних факторів. Connor-Smith
et al. припускають, що поєднання субʼєктивних очікувань постраждалих, зі структурованими інструментами
оцінки ризику сприятиме точнішому прогнозу, ніж окреме застосування того чи іншого підходу.
Переваги оцінки ризику. При правильному застосуванні оцінка ризику:
› Дозволяє повідомити про можливу небезпеку та про рекомендовані
кроки щодо запобігання насильству (Kropp 2004).
› Забезпечує ефективніше реагування у випадку погіршення ситуації та ескалації насильства.
› Дозволяє розробити плани безпеки, що краще відповідають ситуації.
› Дає можливість скоординованого міждисциплінарного реагування на складні випадки.
› Покращує планування безпеки та підвищує захист жінок та їхніх дітей.
› Може допомогти підвищити обізнаність постраждалої щодо ризиків, з якими вона
може стикнутися і більш реально оцінити небезпеку в її ситуації (Roehl at al., 2005).
Як оцінка ризиків та планування безпеки можуть успішно сприяти розширенню можливостей
постраждалих?
Практикуючі спеціалісти, що допомагають постраждалим від домашнього насильства, мають забезпечити
середовище, в якому жінки будуть почуватися комфортно. Постраждалим слід надавати всю інформацію,
пояснювати, для чого потрібна оцінка ризиків та чому задаються певні питання. Це важливо для формування довіри, необхідної для того, щоб постраждалі могли поділитися інформацією про насильство, не
відчуваючи будь-яких побоювань.
Щоб розширити можливості жінок, які зазнали насильства, та убезпечити їх, потрібно враховувати не
лише фактори ризику, повʼязані з ситуацією, але й індивідуальні потреби кожної постраждалої. Постраждалі краще знають, що їм потрібно, з точки зору безпеки та покращення якості життя. Адвокати та фахівці
допомагаючих професій мають вислухати постраждалу та виходити з її власного досвіду. Практикуючі
спеціалісти часто розглядають припинення насильницьких стосунків як головну мету. Проте причини,
через які постраждала може вирішити зберегти стосунки з кривдником, є різноманітними та складним.
Якщо жінка вирішить залишитися із кривдником, це її право, і слід запропонувати належні захисні заходи
для врегулювання цієї ситуації. Планування безпеки має підтримувати постраждалих і поліпшувати якість
їх життя. Фактично, варто узагальнити перелік варіантів, доступних для жінки та її дітей, які будуть реалізовуватися інституціями задля її підтримки й запобігання подальших насильницьких дій з боку кривдника.
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Підтримка, яка зміцнює здатність постраждалих до прийняття самостійних рішень завдяки оцінці ризиків
та плануванню безпеки, включає наступне:
› Уважно слухати, поважати, розуміти і довіряти постраждалій;
› Інформувати постраждалих про їх права та про заходи, яких можна вжити для підвищення рівня безпеки;
› Поважати рішення постраждалих та довіряти їхньому досвіду;
› Активно підтримувати постраждалих у визначенні та задовільненні їх прав та потреб.

8.2. Проблеми та виклики
Інструменти оцінки небезпеки, такі як списки контрольних показників та опитувальники, можуть бути
корисні в процесі управління ризиками, щоб гарантувати, що постраждалі отримують належний та ефективний захист. Однак при застосуванні зазначених інструментів слід памʼятати про потенційні обмеження
та загрози, повʼязані із їх використанням. Високоякісна оцінка ризиків вимагає спеціальної підготовки та
супервізій: фахівці повинні пройти навчання щодо того, як користуватися наявними інструментами, як
саме оцінювати ризик і який інструмент є найбільш відповідним у конкретній ситуації. Як правило, якщо
інституція (установа, організація чи заклад) застосовує певний інструмент оцінки ризику, вона послуговується лише одним із наявних. Це може бути потенційно небезпечним, оскільки, як було зазначено раніше,
деякі інструменти оцінюють ризик повторного інциденту, інші − ризик летальності або вірогідності вбивства. Такий підхід може призвести до недооцінки ситуації «середнього» або «звичайного» ризику. Отже, не
слід забувати, який саме ризик розглядається. Якщо, наприклад, інструмент оцінки летальності не виявляє
високий ризик, це не означає, що постраждала не зазнає повторного нападу; отже, вона може потребувати захисту і допомоги. Humphreys et al. вказують на небезпеку того, що недостатньо підготовлені структури інколи використовують модель оцінки ризику тільки в окремих випадках, залишаючи всі інші, крім тих,
що характеризуються високими показниками, поза належною увагою (Humphreys et al., 2003). Дуже
важливо, щоб жодній постраждалій ніколи не відмовляли в послугах чи належній підтримці через результати, отримані за допомогою того чи іншого інструменту оцінки ризиків.
Спеціалістів також необхідно навчати навичкам ведення інтервʼю. Постраждалим непросто говорити про
дуже інтимні питання, такі як сексуальне насильство, погрози смертю або різні форми приниження. Використання інструментів оцінки ризику не повинно стати «рутинною процедурою», позбавленою індивідуального підходу. Налагодження довірливого спілкування та діалогу з постраждалими має вирішальне
значення для того, щоб отримати якомога більше важливої інформації.
Крім того, існує невизначеність (як на практиці, так і в теоретичних дослідженнях) стосовно терміну
«ризик». Не лише різні установи, але й працівники однієї інституції можуть тлумачити це поняття по-різному. Тому необхідно прояснити визначення та встановити чіткі інструкції з оцінки ризику для всіх відповідних практикуючих спеціалістів. У дослідженнях може бути складно побачити, як взаємодіють різні фактори
ризику та які фактори ризику повʼязані з тими чи іншими результатами (тобто, які з них передують емоційній шкоді, а які нанесенню травм, у т.ч. тяжких, або потенційним летальним наслідкам). Також складно
вибудувати ієрархію або класифікувати різні фактори ризику за їх значущістю. Окремі фактори ризику
можуть бути більш важливими, ніж інші, але потрібно також брати до уваги, що вони поєднуються.

8.3. Належна практика оцінки та управління ризиками
Безпека та захист постраждалих мають бути основою всіх інтервенцій та процесів співпраці. Планування
безпеки повинно відповідати будь-якій оцінці ризику та постійно переглядатися. Воно має проводитися
спільно з постраждалими, і в жодному разі не виключати їх із цього процесу.
Оцінка ризиків та планування безпеки є невідʼємною частиною надання послуг. Усі установи з протидії
домашньому насильства та насильству стосовно жінок мають розробляти чіткі (письмові) політики та
процедурні інструкції щодо оцінки ризиків, управління ними та планування безпеки. Кожна установа
повинна розробити типові процедури як складову стандартів якості, що включають чітке визначення обов
ʼязків та ефективних процесів, орієнтованих на потреби постраждалих і зосереджених на безпеці та запобіганні подальшому насильству. Слід постійно контролювати та оцінювати ефективність будь-яких інтервенцій та процесів взаємодії. Процедури безпеки також важливі, якщо постраждала відвідує різні установи. Усі наявні законодавчі та інші правові інструменти мають застосовуватися для посилення безпеки
постраждалих осіб. Це особливо важливо в ситуаціях, коли постраждалі можуть зустріти кривдника в
приміщенні інституції (закладу, установи, організації тощо). Убезпечення постраждалих завжди має бути
першорядним: не слід призначати прийом для постраждалої та кривдника на один і той самий час; слід
також уникати можливості того, що вони зустрінуться на вході чи виході з закладу чи установи.
Безпека персоналу також повинна бути частиною політики кожної агенції, а план безпеки для персоналу
має бути частиною стандартів якості.
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8.4. Рекомендації для осіб, що формують політику
› Забезпечити спеціалізоване навчання з оцінки ризиків для фахівців усіх
відповідних установ, закладів та організацій.
› Переконатися, що кожна установа має письмову політику та інструкції щодо систематичної
оцінки ризиків, чіткого визначення обовʼязків та процесів управління ризиками.
› Створювати та підтримувати діяльність спеціалізованих підрозділів в
установах та/або фахівців відповідних галузей.
› Виділити достатні бюджетні кошти для підготовки фахівців з оцінки ризиків,
супервізії та міжвідомчої взаємодії.
› Обирати інструменти оцінки ризику відповідно до конкретної мети (виявлення ризику повторного
насильства, загрози майбутнього жорстокого поводження або летальності), а також забезпечити,
щоб вони були адаптовані до контексту, де застосовуються, та відповідають потребам постраждалих
та осіб, що представляють їх інтереси.

8.5. Інструменти впровадження – контрольні списки та вправи
Список факторів ризику (див. WAVE 2011: p.86–92)
Наведений нижче перелік факторів ризику був сформований за допомогою досліджень та на основі досвіду фахівців із реагування на домашнє насильство. Він забезпечує більш систематичний підхід до збору
інформації про чинники ризику та допомагає визначити загрози та можливі відповідні заходи безпеки.
Інформацію про джерела та порівняння різних інструментів оцінки ризику, а також досліджень та доказової бази відповідних факторів ризику, див. Посібник PROTECT (WAVE 2011).
Фактор ризику

Категорія ризику

I. Насильство в минулому
1. Попередні випадки насильства
стосовно жінок

Численні дослідження у сфері домашнього насильства
стосовно жінок показують, що попередні випадки домашнього насильства є найпоширенішим фактором ризику.

2. Насильство стосовно дітей
чи інших членів родини

Насильство в родині часто поширюється на інших членів
сімʼї, в тому числі дітей. Звернення у звʼязку із занепокоєнням
щодо безпеки дитини може виявити набагато масштабніші
прояви насильства в родині. Кривдник може також використовувати дітей для емоційних маніпуляцій та контролю над
постраждалою. (Duluth Model of Domestic Violence).

3. Загальна агресивна поведінка

Особи, що вчиняють домашнє насильство, нерідко
виявляють загальні антисоціальні схильності та поведінку і
вдаються до насильства і поза родиною. Такі дії вказують
на загальну схильність до насильства, що може підвищити
ризик для постраждалої та інших людей, в тому числі
спеціалістів служб допомоги.

4. Порушення заборонних /
(обмежувальних) приписів

Порушення приписів (виданих поліцією, кримінальними
або цивільними судами) та обмежувальних приписів
підвищує ризик нових інцидентів насильства.

II. Форми та механізми насильства
5. Тяжкість та частота насильницьких дій

Підвищена тяжкість та частота насильницьких дій є
одним з найсуттєвіших факторів ризику нанесення тяжких
ушкоджень та потенційних летальних наслідків

6. Застосування/погроза
застосуванням зброї

Застосування чи погроза застосуванням зброї є суттєвим
фактором ризику тяжкого чи летального насильства.
У випадках домашнього насильства при оцінці ризику слід
враховувати наявність будь-якої зброї, у тому числі вогнепальної, ножів та будь-яких небезпечних предметів,
якими можна завдати шкоди постраждалій.

7. Контролююча поведінка та ізоляція

Контролююча поведінка вважається суттєвим фактором
ризику повторюваного тяжкого та потенційно смертельного
насильства (17, 18, 19). Ізоляція – поширена стратегія
контролю, що може набувати тяжких форм, таких як
позбавлення свободи (тримання жінок під замком).
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8. Переслідування

Переслідування повʼязане зі смертельним та серйозним
насильством щодо жінок, особливо якщо воно поєднується
з фізичним нападом, значною мірою асоційоване з загрозою
вбивства чи замаху на вбивство.

9. Сексуальне насильство

Сексуальне насильство нерідко є складовою домашнього
насильства стосовно жінок. Жінки, що зазнають сексуального
насильства, з більшою ймовірністю піддаються серйознішим
травмам та тяжчому домашньому насильству

10. Погрози вбивством, погрози
завдати шкоди, примус

Практичний досвід показує, що погрози часто передують
серйозному насильству. Примус може набувати різних форм,
в тому числі у вигляді примусового шлюбу.

11. Удушення та асфіксія

Удушення та асфіксія є дуже небезпечними формами
насильства; приблизно половина жертв вбивства
зазнавали спроби удушення протягом року перед загибеллю.

III. Фактори ризику, повʼязані з поведінкою агресора
12. Проблема наркотичної та
алкогольної залежності

Хоча зловживання наркотиками та алкоголем не є ані причиною,
ані виправданням для домашнього насильства, алкогольна
чи наркотична залежність агресора повʼязана з підвищеним
ризиком скоєння вбивства та особливо тяжкого насильства.

13. Власницьке ставлення, серйозні
ревнощі та інші форми
деструктивного ставлення

Серйозні ревнощі та власницьке ставлення повʼязані з
тяжкими формами насильством. Крім того, патріархальні
переконання агресора, такі як дуже жорстке уявлення про
принципи чоловічої або сімейної «честі» та почуття переваги
над жінками можуть підвищувати ризик.

14. Проблеми з психічним здоровʼям,
в тому числі погрози та
спроби самогубства

Проблеми з психічним здоровʼям кривдника, зокрема депресія, повʼязані з підвищеним ризиком повторного та тяжкого
насильства. Погрози вчинити самогубство та проблеми з
ментальним здоровʼям кривдника є факторами ризику для
випадків розширеного самогубства, коли спочатку скоюється
вбивство постраждалої. У 32% випадків феміциду/вбивства
агресор потім наклав на себе руки.

15. Економічний стрес

Зміни фінансового становища кривдника та безробіття є
серйозними ризиками вбивства у випадках, повʼязаних із
домашнім насильством, та є похідними від концепцій
маскулінності та розподілу гендерних ролей.

IV. Сприйняття ризику постраждалою
16. Страх за себе та інших

Дослідження свідчать, що існує чітка кореляція між
самооцінкою ризику постраждалою та фактичним ризиком
з боку агресора. Однак деякі постраждалі можуть
применшувати чи недооцінювати ризик насильства.
У дослідженні феміциду, проведеному Campbell et al (2003),
приблизно половина постраждалих не вважали, що
кривдник може спробувати вбити їх.

V. Фактори, що обтяжують ситуацію
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17. Розрив відносин
(припинення проживання з агресором)

Припинення стосунків чи спільного проживання з агресором
зазвичай вважається фактором ризику нанесення тяжких
ушкоджень або вбивства.

18. Контакт з дітьми

Конфлікт через контакт з дітьми зазвичай виникає після припинення спільного проживання та часто становить ризик повторного насильства стосовно як жінок, так і дітей.

19. Прийомна дитина, що проживає у родині

Фактори ризику насильства з боку інтимного партнера включають проживання в домі будь-яких прийомних дітей агресора.

20. Насильство під час вагітності

Приблизно 30% випадків домашнього насильства починаються під час вагітності. Насильство під час вагітності є
фактором ризику, що призводить до тяжких тілесних ушкоджень або смерті. Вагітні жінки зазнають вищого ризику як
легкого, так і тяжкого насильства.
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Ця публікація видана за щедрої фінансової підтримки Програми ЄС з прав, рівності та громадянства.

