РОЗБУДОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО,
МИРНОГО ТА ҐЕНДЕРНО РІВНОПРАВНОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
ФА К Т И ТА Ц И ФР И

Ґендерна рівність та ліквідація всіх форм
дискримінації щодо жінок – це основні права людини та цінності Організації
Об’єднаних Націй. Захист та просування прав
жінок є відповідальністю усіх держав.
В Україні, незважаючи на конституційні та правові гарантії рівних прав та можливостей для
жінок та чоловіків, жінки залишаються непоміченими у всіх сферах суспільного та особистоного життя є недостатнім. Рівень безробіття
серед жінок становить 53% і надалі зростає.
Також існує значний розрив у розмірі заробітної плати серед чоловіків та жінок: середня
зарплата жінок становить 75% від середньої
зарплати чоловіків. Політичне представництво
серед жінок також на низькому рівні: лише
12% депутаток парламенту; 14% депутаток у
регіональних та місцевих радах; та 17% державних високопосадовиць, уповноважених на
прийняття рішень. Жінки традиційно виконують домашню роботу, що не оплачується.
Глибоко вкорінені ґендерні норми та відносини поглиблюють ґендерно-обумовлені наслідки конфлікту, пов’язані з високоими показниками передчасної смертності серед чоловіків
(через те, що переважно чоловіки є військовослужбовцями), значної кількості жінок, які
є внутрішньо-переміщеними особами. Значно
збільшився ризик ґендерно-обумовленого насильства, поширеної бідності, значної дискримінації та загального соціального відчуження.
У східній Україні довготривалий збройний конфлікт та економічна криза призвели до скорочення державних послуг та збільшення для
жінок тягаря піклування про інших членів родини. Одночасно вони стали більш уразливими до різних форм дискримінації, включаючи
зростаючу кількість випадків насильства – вдома та у громадських місцях. Більшість жінок на
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щороку страждають
від фізичного та
сексуального насильства

сході не відчувають себе в безпеці у своїй громаді вночі, навіть у своїх будинках.
Пануючі патріархальні устої та стійкі стереотипи щодо ролі та обов’язків жінок і чоловіків в
українському суспільстві продовжують виключати жінок з процесу прийняття рішень щодо
реформування, відновлення та розбудови
миру на сході країни.

Жінки на сході
України недостатньо
представлені у
процесах прийняття
рішень
37%, 33% та 17%
складу місцевих рад
Донецької та Луганської
та Запорізької областей

У контексті конфлікту дискримінаційні
норми та відносини ще більше посилюються через антиґендерний політичний дискурс, що поширюється в засобах масової
інформації.

8.5% військовослужбовців Збройних Сил
України – жінки

ООН Жінки проводить активну адвокацію та
допомагає місцевим і регіональним органам
влади забезпечувати виконання ґендерно-орієнтованих місцевих програм та послуг, шляхом
виділення відповідних ресурсів. За підтримки
уряду Норвегії ООН Жінки в Україні співпрацює з регіональними та місцевими органами
влади Донецької, Луганської та Запорізької
областей з метою збільшення участі жінок у
процесах розвитку, розбудови миру та відновлення. Це партнерство заохочує застосування
підходів, які мають на меті визначення різних
потреб та пріоритетів жінок і чоловіків у місцевих громадах та їхнє подальше відображення
у нових місцевих стратегіях, програмах та послугах.

63% внутрішньо
переміщених осіб (ВПО)
в Україні – це жінки з
дітьми

2/3 жінок не відчувають
себе в безпеці у своїх
громадах вночі, а 55%
жінок, що проживають у
селах, не повідомляють
про випадки
домашнього насильства

Джерела: Безпека та правосуддя в Україні, Звіт
про результати. ПРООН, 2017; дані Міністерства
соціальної політики України; Обговорення у фокусгрупах, Український центр соціальних реформ (2015):
Ґендерно-обумовлене насильство в регіонах України,
що постраждали від конфлікту.
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БР О Ш У РА П Р О Е К Т У

М Е ТА П Р О Е К Т У
Проект має на меті забезпечити, щоб жінки та дівчата, особливо найбільш
уразливі, брали участь та отримували однакові переваги від процесів
відновлення, розбудови миру та встановлення безпеки на сході України.

С Т РАТ Е Г І Я Р Е А Л І З А Ц І Ї П Р О Е К Т У
Задля досягнення мети проекту ООН Жінки підтримують усіх
зацікавлених сторін на регіональному та місцевому рівнях, щоб:
•

розробити та впроваджувати регіональні та місцеві плани дій з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека»
за участі жінок та з врахуванням інтересів та пріоритетів жінок
у процесі розбудови миру та відновлення;

•

мобілізувати жінок та чоловіків у громадах через інструменти
Мобілізації громади для розширення прав та можливостей
(CME) для визначення та чіткого формулювання їхніх
різноманітних потреб та пріоритетів підчас процесів прийняття
рішень щодо надання місцевих послуг, розвитку та безпеки
громади;

•

покращити безпеку жінок та дівчат у громадах за допомогою
механізмів попередження ґендерно-обумовленого насильства.
Будуть зібрані дані про основні причини ґендерно-обумовленого
насильства (розуміння маскулінності, традиційні норми та
переконання). Буде зміцнено спроможності правоохоронних
органів співпрацювати з місцевою владою та жіночими
групами для запобігання та ефективного реагування на
випадки насильства та використання стратегій, залучення до
цих процесів чоловіків.

•

надати підтримку у формуванні регіональної та місцевої
політики та бюджету, що враховує різні потреби жінок та
чоловіків за допомогою інструментів ґендерно-орієнтованого
планування та бюджетування (GRP/ B).

•

працювати з медіа, жінками та чоловіками в громадах з метою
здійснення адвокації шанобливих відносин та підвищення
обізнаності у громадах, про те що Насильству немає
виправдання*.

*«Насильству немає виправдання» – інформаційна кампанія, що впроваджувалася
структурою ООН Жінки в Україні у постраждалих від конфлікту громадах з метою
підвищення обізнаності про насильство щодо жінок.

О Ч І К У В А Н І Р Е З УЛ ЬТАТ И
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2.

Жінки та дівчата у трьох східних областях, які
постраждали від конфлікту, однаково беруть
участь у процесах відновлення, розбудови
миру та встановлення безпеки.
Правоохоронні органи та жіночі громадські
групи в трьох регіонах спільно розробляють
та впроваджують стратегії запобігання
та реагування на ґендерно-обумовлене
насильство у рамках впровадження безпеки
місцевої громади.

ООН Жінки є структурою ООН, яка займається
питаннями ґендерної рівності та розширенням
прав і можливостей жінок. Структуру ООН
Жінки було створено для захисту прав жінок
та дівчат та прискорення процесу задоволення
їхніх потреб у всьому світі.
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