СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

10 ПРИНЦИПІВ, ЯКІ ВАЖЛИВО
ПАМ'ЯТАТИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК
ПРИНЦИПИ

Заходи активного втручання
щодо ВСІХ жінок, особливо
тих, хто зазнає різних форм
дискримінації та відноситься до
груп підвищеного ризику

Право жінок на фізичну
недоторканність, безпеку та
благополуччя, а також на визнання
державою відповідальності за повагу,
захист та дотримання цих прав

Залучення громадянського суспільства,
жіночого руху та постраждалого
населення, особливо жінок, які пережили

насильство, до планування та реалізації
всіх заходів, спрямованих на боротьбу з
насильством щодо жінок

1

Комплексне законодавство, спрямоване на вирішення проблеми насильства щодо жінок в приватному та
громадському секторах , яке передбачає не лише переслідування порушників даного законодавства,але й захист,
підтримку та реабілітацію постраждалих від насильства, а також запобігання насильству

2

Недискримінаційне законодавство, яке забезпечує рівні права жінок у шлюбі, при розлученні, в майнових питаннях
і на опіку над дітьми, таким чином даючи жінці можливість припинити стосунки, в яких відбуваєтсья насильство

3

Національні плани дій з чіткими критеріями, термінами та ресурсами для реалізації законодавства

4

Доступ для всіх постраждалих від насильства до якісних послуг, які надаються в скоординований спосіб,
включаючи медичну допомогу та реагування поліції, соціальну, психологічну, юридичну підтримку та безпечне житло

5

Систематичне навчання постачальників послуг, особливо представників поліції, юристів та суддів, соціальних
працівників та працівників системи охорони здоров'я, щодо дотримання стандартів якості та протоколів

6

Профілактичні заходи, спрямовані на протидію ґендерній нерівності та соціальним нормам, які виправдовують
насильство щодо жінок. Проведення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності, мобілізацію громад, освітні
програми та програми, спрямовані на розширення соціальних, економічних та політичних прав і можливостей жінок,
включаючи їх право на міське життя (наприклад, доступ до освіти, право на зайнятість, відпочинок, участь у
політичному житті)

7

Систематичний збір та аналіз даних про масштаби, причини та наслідки насильства щодо жінок із розподілом за
віком, етнічною приналежністю, наявністю статусу особи з інвалідністю, місцем виникнення та інших відповідних
параметрів для розробки законів, політик і програм

8

Здійснення моніторингу та оцінки впливу законів, політики і програм, а також аналіз та поширення передового
досвіду

9

Надання достатньої кількості ресурсів та здійснення координації між різними секторами для забезпечення
реалізації законів, політик і програм

10

Інтегрування заходів, спрямованих на припинення насильства щодо жінок в більш широку політику, таку як
боротьба з бідністю, житлове будівництво, ґендерні аспекти планування та розвитку на всіх рівнях

Передовий досвід
АКАДЕМІЯ ЮСТИЦІЇ У В'ЄТНАМІ,
у співпраці з ООН Жінки,
розробила навчальні модулі для
підготовки суддів, прокурорів
та адвокатів за міжнародними
стандартами для вирішення
проблеми насильства щодо
жінок. Очікується, що це сприятиме
підвищенню якості послуг, що
надаються .

ЗАКОН 1/2004 ПРО ЗАХОДИ
КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ,
СПРЯМОВАНІ НА БОРОТЬБУ
З ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНИМ
НАСИЛЬСТВОМ В ІСПАНІЇ, було розроблено
за широкої участі жіночих організацій. Він містить
широке визначення насильства, у тому числі
психологічне насильство, примус та позбавлення
волі, і встановлює комплексні та міждисциплінарні
заходи, які включають не лише судові та штрафні
санкції, а й широкий спектр освітніх заходів,
соціальну допомогу та заходи щодо охорони
здоров'я.

МОДЕЛЬ СПІВДРУЖНОСТІ
КРАЇН КАРИБСЬКОГО
БАСЕЙНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО
РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ НАСИЛЬСТВА ЩОДО
ЖІНОК НА КАРИБСЬКИХ ОСТРОВАХ було
розроблено за підтримки ООН Жінки в 2014 р.
Модель заснована на узгоджених на глобальному
рівні методичних та етичних стандартах. До її
розробки були залучені всі відповідні зацікавлені
сторони, які в майбутньому використовуватимуть
ці дані для формування політик та програм.
Модель містить компонент зміцнення потенціалу
та розширення можливостей через залучення
регіональних установ та заснування регіонального
пулу експертів, що сприятиме кращому управлінню
даними та вирішенню проблеми надмірної залежності
від зовнішнього міжнародного досвіду в майбутніх
дослідженнях.
ОБУМОВЛЕНОГО
ПЛАН ДІЙ НА 2016-2019 РР. ДЛЯ
ЖИТТЯ, ВІЛЬНОГО ВІД ҐЕНДЕРНО
ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА,
ЗАСНОВАНИМ НА ВЗАЄМОЗВ 'ЯЗКУ
ПОКОЛІНЬ В УРУГВАЇ має конкретні
критерії та терміни виконання. Це допоможе
покласти на уряд відповідальність за надання
звітності, проведення моніторингу та оцінки ходу
реалізації плану.
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