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У лютому 2008 року Генеральний 
Секретар ООН Пан Гі-мун ініціював 
кампанію «Разом подолаємо насиль-
ство щодо жінок».  Ця кампанія, роз-
рахована на декілька років, націлена 
на попередження та викорінення 
насильства над жінками та дівчатками 
в усіх куточках світу. 

Насильство над жінками – це не тіль-
ки грубе порушення прав людини, але 
й величезні соціальні та економічні 
витрати, які гальмують та зменшують 
жіночий внесок у світовий розвиток. 
Такий стан речей ставить під загрозу 
міжнародні домовленості з виконання 
Цілей Розвитку Тисячоліття.

 Кампанія «Разом подолаємо на-
сильство щодо жінок» триватиме з 
2008 до 2015 року. Вона закликає всі 
уряди, громадянське суспільство, 
жіночі організації, молодих людей, 
приватний сектор, медіа служби та 

всі агенції ООН об’єднатися і дати 
відсіч глобальній епідемії насильства 
над жінками та дівчатами. Кампанія 
базується на існуючих міжнародно-
правових відносинах та політичній 
волі, а також використовує підсилену 
увагу до цього питання, що знаходить 
відображення у зростаючій кількості 
ініціатив, які висуваються партнерами 
в рамках системи ООН, урядами та 
громадськими організаціями.

«Не існує єдиної методики боротьби 
з насильством над жінками. Те, що 
спрацювало в одній країні, може 
закінчитися безрезультатно у іншій. 
Кожна нація має розробити власну 
стратегію», -  наголосив Генеральний 
Секретар на початку кампанії. - «Але 
є одна проста істина, спільна для всіх 
країн, культур та громад – насильство 
над жінками ніколи не було і не буде 
прийнятним, простимим чи терпи-
мим».

Україна: Національна 

кампанія 

«Стоп насильству!»

У 2008 році у рамках проведення Всес-
вітньої кампанії Генерального Секре-
таря ООН та Кампанії Ради Європи з 
боротьби з насильством, включаючи 
домашнє насильство, Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та 
спорту спільно з низкою громадських 
та міжнародних організацій ініціювало  
проведення в Україні національної 
кампанії боротьби з насильством 
щодо жінок, дітей, насильством в сім’ї 
«Стоп насильству!».

Серед організацій, що підтримали 
проведення Кампанії – Програма 
розвитку ООН, Представництво  Єв-
ропейської Комісії в Україні, Шведське 
агентство з питань міжнародної спів-
праці та розвитку SIDA, Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла 
Страда – Україна», Міжнародна гро-
мадська організація «Школа рівних 
можливостей», Міжнародний гумані-
тарний центр «Розрада», Міжнародна 
єврейська жіноча організація «Проект 
Кешер», Всеукраїнський громадський 
центр «Волонтер», Інформаційно-кон-
сультаційний жіночий центр та інші.

Міністр України у справах сім’ї, 
молоді та спорту Юрій Павленко на-
голосив, що кампанія “Стоп насильс-
тву!” є спільною для всіх гілок влади 
та громадськості: «Ми всі несемо 
відповідальність за розвиток нашої 

країни, в якій не буде насильства, 
кривди, безпритульності та бідності».

Зокрема, кампанію «Стоп насильс-
тву!» підтримали видатні українські 
спортсмени.

Першою до громадської ініціативи 
приєдналась Олімпійська чемпіонка 
з вільної боротьби Ірині Мерлені, яка 
багато часу приділяє питанням інфор-
мування жінок про їх права. 

Також на заклик приєднатися відгук-
нулась Федерація футболу України, а 
вперше банери на підтримку кам-
панії «Стоп насильству!» з’явились 30 
жовтня 2008 року під час вирішаль-
ного матчу жіночої збірної команди 
України з футболу. В той день україн-
ки впевнено подолали суперниць і 
вперше в історії українського жі-
ночого футболу вийшли у фінальну 
частину чемпіонату Європи з футболу 
2009 року.

Чоловіки також не залишились бай-
дужими до проблем жінок – найсиль-
ніша людина планети Василь Вірас-
тюк та олімпійський чемпіон з боксу, 
найкращий боксер Олімпійських ігор 
у Пекіні Василь Ломаченко також 
засудили таке явище, як домашнє на-
сильство, насильство по відношенню  
до жінок та дітей.

Кампанія Генерального Секретаря ООН із викорінення 

насильства над жінками



16-17 жовтня 2008 року у столиці Укра-
їни місті Києві пройшов Національний 
форум  “Стоп насильству!”. Цей дводен-
ний захід проводився у рамках Наці-
ональної кампанії «Стоп насильству!», 
яка спрямована на боротьбу з насиль-
ством стосовно жінок, дітей та в сім’ї. 

Участь у роботі Форуму взяли понад 300 
представників центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, неурядових, 
міжнародних організацій, науковців, екс-
пертів з усієї України.

Зокрема учасники Форуму відзначали, 
що подолання ґендерного насильства 
виступає передумовою стабільного 
розвитку українського суспільства на 
засадах демократії та поваги до прав 
людини.

Виконуючи взяті на себе міжнародні 
зобов’язання, Україна вживає законо-
давчих, адміністративних, інформацій-
них та інших заходів, спрямованих на 

протидію насильства за ознакою статі 
та забезпечення ґендерної рівності. Так, 
в 2001 році в Україні ухвалено перший 
в країнах Центральної і Східної Європи 
та СНД спеціальний законодавчий акт 
у сфері боротьби із насильством в сім’ї 
– Закон України «Про попередження 
насильства в сім’ї». 8 вересня 2005 року 
схвалено Закон України «Про забез-
печення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», спрямований на до-
сягнення паритетного становища жінок 
і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства шляхом правового забез-
печення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоло віків, ліквідації дискримінації 
за ознакою статі, створення механізму 
реалізації принципу ґендерної рівно-
сті. Щодо захисту прав дітей прийнятий 
Закон України «Про охорону дитинства», 
в якому передбачається право дітей на 
захист від усіх форм насильства.

Учасники форуму затвердили  Націо-
нальну Платформу дій та план заходів її 

реалізації та порушили питання роз-
робки, затвердження і впровадження 
мінімальних стандартів послуг для осіб, 
які зазнали насильства.

Платформа дій містить найважливіші 
проблемні сфери, стратегічні цілі і захо-
ди, організаційні і фінансові механізми, 
що можуть використовуватися як дер-
жавними, так і недержавними органі-
заціями з метою протидії насильству та 
викорінення цього явища в суспільстві.

Стратегічні цілі і заходи включають пре-
вентивні програми, припинення насиль-
ства, роботу з особами, які зазнали на-
сильства, роботу з особами, які вчинили 
насильство, механізм взаємодії органів 
та установ у сфері протидії насильству 
стосовно жінок, дітей та в сім’ї.

Окремими розділами у Платформі 
визначено організаційні та фінансові 
механізми впровадження визначених у 
документі завдань.

16 днів проти ґендерного насильства 

Національний форум «Стоп насильству!»  

та Платформа дій 

25 листопада 2008 року, у Міжнародний день бороть-
би за ліквідацію насильства щодо жінок, у всьому світі 
традиційно стартувала акція «16 днів проти ґендерного 
насильства». У 2008 році акція проходила одночасно з 
16-денною кампанією ООН з прав людини в рамках про-
грами «Людська гідність та справедливість для всіх нас». 
Заходи охопили цілу низку пам'ятних дат ООН і тривали 
до 10 грудня – відзначення Дня прав людини.

В Україні під час акції «16 днів проти ґендерного насильс-
тва» заходи проходили в різних регіонах України. Управ-
ління у справах сім'ї, молоді та спорту обласних держав-
них адміністрацій, громадські організації за підтримки 
Програми рівних можливостей та прав жінок, що є 

спільною програмою Європейського Союзу та Програми 
Розвитку ООН в Україні провели круглі столи, вистави, 
численні інформаційні заходи.

Зокрема у Закарпатській області відбулося засідання 
прес-клубу, присвячене перспективі викорінення ґен-
дерного насильства; у Харкові круглий стіл пройшов у 
прямому ефірі на одному з регіональних телеканалів; 
всією Херсонською областю пройшли вуличні акції 
«Голос дитини проти домашнього насильства», а також 
вистава «Ми проти насильства». На Луганщині проведе-
но цілу низку конкурсів - на кращий дитячий малюнок, 
фотороботу і навіть на кращий кросворд з ґендерної 
тематики. 



Національна мережа чоловіків-лідерів проти насильства

У 2009 році Міжнародний жіночий день у всьому світі відзначався під девізом «Жінки і Чоловіки: разом подолаємо 
насильство щодо  до жінок».

Напередодні Міжнародного жіночого дня Організаційний комітет Національної кампанії «Стоп насильству!» звернувся 
до українських чоловіків, які відіграють значну роль у розвитку суспільства, з пропозицією об’єднатись в «Національну 
мережу чоловіків-лідерів проти насильства».

Саме чоловіки, які досягли в своєму житті значного успіху, можуть стати авторитетним  прикладом для інших. Органі-
затори кампанії впевнені, що українські чоловіки дослухаються до закликів відомих спортсменів, народних артистів, 
митців та політиків припинити насильство над жінками.

Серед перших чоловіків, які приєднались до мережі, заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко, 
Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, Міністр юстиції України Микола Оніщук, президент 
Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, багаторазовий чемпіон світу та 
Європи з плавання Олег Лісогор, срібний призер Олімпійських ігор з плавання Денис Силантьєв, народний артист 
України Богдан Бенюк та інші. 

Кампанію підтримує Мережа центрів «Чоловіки проти насильства», а також «Тато-школи» – організації, що займаються 
розвитком відповідального батьківства.

«Насильство, яке чиниться по 
відношенню до жінок і дітей, 
стосується не лише жінок і дітей 
– це справа всього суспільства. 
Досить не помічати і замовчу-
вати цю проблему. Ми здатні на 
національному рівні протистояти 
їй».

Микола Томенко, заступник Голови 
Верховної Ради України

«Насильство проти жінок є пе-
репоною для людського роз-
витку, воно принижує жінок, 
руйнує сім'ї та суспільство вза-
галі. Ми всі повинні пам'ятати, 
що коли мова ведеться про 
домашнє насильство, мовчан-
ня означає співучасть».

Юрій Павленко, Міністр України у 
справах сім’ї, молоді та спорту

«Впевнений, що Кампанія 
«Стоп насильству!» сколихне 
усе суспільство і примусить 
замислитись над таким ганеб-
ним явищем, як насильство 
над жінками, яке, на жаль, є і в 
нашій країні».

Сергій Бубка, президент Націо-
нального олімпійського коміте-
ту України, Олімпійський чемпіон

«Глибоко переконаний, що ми 
маємо зробити все можливе 
для формування в суспільстві 
ненасильницького світогляду 
та створення нетерпимості до 
такого явища, як насильство 
в сім‘ї».

Микола Оніщук, Міністр юстиції 
України

«У моїй родині всі покоління 
чоловіків з великою шаною 
ставились до жінок, і мені склад-
но навіть уявити можливість 
застосування сили по відношен-
ню до жінки. Тому, я вважаю, 
необхідно створювати нові мо-
делі поведінки для тих людей, 
які стикались у своєму житті з 
жорстокістю і особливу увагу 
приділяти вихованню дітей».

Денис Силантьєв, срібний призер 
Олімпійських ігор з плавання

«Сьогодні суспільство стикається з 
насильством на екранах телевізорів, 
у рекламі, тому вкрай важливо ство-
рити зустрічний потік позитивної, 
конструктивної інформації і показа-
ти суспільству, що можна жити, не 
застосовуючи силу. Вірю, що спорт-
смени не залишаться байдужими, 
і багато знаних у суспільстві імен 
поповнять список чоловіків-лідерів, 
які виступають проти насильства».

Олег Лісогор, багаторазовий чем-
піон світу та Європи з плавання



Соціальна реклама

Восени 2008 року стартувала перша хвиля соціальної 
реклами під назвою «Стоп насильству!». Українські те-
леканали демонстрували телевізійні ролики соціальної 
реклами проти насильства щодо дітей «Я пишаюсь - я 
тато!».

У травні 2009 року в Україні стартувала перша хвиля зов-
нішньої соціальної реклами під назвою «Стоп насильс-
тву!: Досить терпіти такі подарунки!», яка закликає жінок, 
з якими жорстоко поводяться у сім'ї, перестати терпіти, 
зупинити насильство та отримати психологічну підтрим-
ку, зателефонувавши до національної «гарячої лінії» за 
номером 8 800 500 33 50. На бігбордах зображено жінку, 
яка має синці у вигляді прикрас – браслету та кольє.

Наступною ідеєю, втіленою у життя, стала соціальна 
реклама, у створенні якої взяла участь чемпіонка світу 
та Європи з боксу Аліна Шатернікова. На бігбордах 
зображено Аліну після бою з синцем під оком, а у тексті 
зазначено: «Я терплю заради перемоги! А ти?». Згадані 
бігборди також закликають жінок, які потерпають від 
домашнього насильства, звернутись по допомогу, зате-
лефонувавши до «гарячої лінії».

Зазначена реклама створена в рамках Національної кам-
панії «Стоп насильству!» за підтримки Програми розвит-
ку ООН, Представництва Європейської Комісії в Україні 
та Шведського агентства з питань міжнародної співпраці 
та розвитку (SIDA).



35-50% всіх жінок України, які перебували в 
лікарнях з тілесними ушкодженнями, були жертвами 
домашнього насильства. 

Протягом одного року побутове насильство в 
Україні стає причиною 100 000 днів госпіталізації, 
30 000 звернень у відділення травматології та 40 000 
викликів лікаря. 

30-40% від усієї кількості дзвінків, які надходять до 
відділень міліції, пов’язані з домашнім насильством, 
включаючи фізичне насильство. 

Кількість людей, які звертаються з заявами щодо 
тривалого насильства в сім’ї, постійно зростає.

Насильство в сім’ї — будь-які умисні дії фізичного, 
сексуального, психологічного чи економічного спряму-
вання одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена 
сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свобо-
ди члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому 
моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному 
здоров’ю.

Фізичне насильство в сім’ї — умисне нанесення одним 
членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних уш-
коджень, що може призвести або призвело до смерті 
постраждалого, порушення фізичного чи психічного 
здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї — протиправне посяган-
ня одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого 
члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відно-
шенню до неповнолітнього члена сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї — насильство, 
пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого 
члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслі-
дування, залякування, якими навмисно спричиняється 
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та 
може завдаватися або завдається шкода психічному 
здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї — умисне позбавлення 
одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу 
та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має пе-
редбачене законом право, що може призвести до його 
смерті, викликати порушення фізичного чи психічного 
здоров’я.

Що потрібно знати

Яким буває насильство?

Насильство в сім’ї: цифри та факти

Де можна отримати допомогу?

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства та захисту прав дитини працює  
з понеділка до суботи з 9.00 до 20.00:

8 800 500 33 50

386 безкоштовно з мобільних Київстар та МТС 
( + 38 044 205 36 94 для дзвінків з-за кордону)



Органи влади

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство юстиції України

Київська обласна державна адміністрація

Міжнародні організації

Програма  
розвитку  

ООН

Представництво 
Європейської Комісії 

в Україні

Шведське агентство з  
питань міжнародної  

співпраці та розвитку SIDA

Міжнародний жіночий 
правозахисний центр «Ла 

Страда – Україна»

Міжнародна громадська 
організація «Школа рівних 

можливостей»

Міжнародний 
гуманітарний центр 

«Розрада»

Міжнародна єврейська 
жіноча організація  

«Проект Кешер»

Громадські організації

Всеукраїнська громадська 
організація «Ліга жінок-виборців 

«50/50»»

Мережа центрів 
«Чоловіки проти 

насильства»

Музей історії жіноцтва, історії 
жіночого та ґендерного руху

Всеукраїнський громадський 
центр «Волонтер»

Інформаційно-консультаційний 
жіночий центр

Федерація футболу України




