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В Україні лише впродовж 10 місяців цього року міліцією було поставлено на облік більше
60 тисяч осіб, які вчиняли насильство вдома. Ця кількість збільшилася на майже шість
тисяч осіб, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З нагоди Міжнародного
дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, Мінсім’ямолодьспорт України та
міжнародні партнери українського Уряду – Представництва Європейської Комісії та
Програми розвитку ООН в Україні – наголосили на важливості проведення спільних
інформаційно-просвітницьких кампаній та продовження роботи задля забезпечення
ґендерної рівності в українському суспільстві. Під час прес-конференції Міністр
України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, Посол та Голова
Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, В.о.
Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер
повідомили про спільні ініціативи Уряду України та міжнародних організацій з
викорінення насильства над жінками.
Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко повідомив, що День
боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок відкриває акцію «16 днів проти
ґендерного насильства», яка включає також Всесвітній день боротьби зі СНІДом (1
грудня), Міжнародний день боротьби за відміну рабства (2 грудня) та низку інших дат.
Юрій Павленко повідомив, що Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, на
заклик неурядових та міжнародних організацій, підтримало на національному рівні
Кампанію Генерального Секретаря ООН із викорінення насильства щодо жінок.
Міністр зауважив, що за півтора роки, Національна інформаційно-просвітницька кампанія
«Стоп насильству!» набула значних обертів та досягла певних змін у суспільстві.
Зокрема, Юрій Павленко повідомив, що у 2009 році з’явилась соціальна реклама «Досить
терпіти такі подарунки!» та «Я терплю заради перемоги. А ти?», які були безкоштовно
розроблені Рекламним Агентством «Табаско» (TABASCO) на замовлення спільного
Проекту ЄС та ПРООН. Згадана реклама була також безкоштовно розміщена у 9 містах
України та у мережі Інтернет. Героїнею одного з сюжетів стала всесвітньовідома
українська боксерка, чемпіонка світу та Європи з жіночого боксу Аліна Шатернікова.
Юрій Павленко зазначив, що завдяки соціальній рекламі, значно збільшилась кількість
звернень жінок на «гарячу лінію», до соціальних служб та до органів внутрішніх справ.
«Для порівняння, впродовж 10 місяців минулого року органами внутрішніх справ було
здійснено 104 тисячі виїздів через сімейні конфлікти, у поточному році за цей період – 119
тисяч, – повідомив Міністр, – Протягом 10 місяців 2009 року на облік було поставлено 60,6
тисяч осіб, що вчинили насильство в сім’ї (2008 рік – 55,8 тисяч) ».
Також Міністр повідомив, що протягом 9 місяців 2009 року центри соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді зафіксували 2736 звернень щодо проблеми насильства, що також

1/4

Українські жінки, що страждають від домашнього насильства, стали частіше звертатись по допомог
Середа, 25 листопада 2009 17:34

перевищує минулорічні показники.
Посол та Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту
Тейшейра
підкреслив,
що насильство над жінками є грубим порушенням прав людини, яке має дуже серйозні
наслідки для жертви, її дітей та громади, а також суспільства в цілому.
Пан Посол зазначив, що Європейська Комісія має спільні з Програмою розвитку ООН та
Урядом України проекти, спрямовані на зниження проявів насильства щодо жінок.
«Європейський Союз виділив 14 мільйонів євро на фінансування проектів з прав жінок та
дітей на період до 2011 року », – повідомив Жозе Мануель Пінту Тейшейра.
Виконуюча обов’язки Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні Рікар
да Рігер
висловила подяку українським партнерам, за те, що Україна однією з перших країн
підтримала ініціативу Генерального Секретаря ООН та запустила національну кампанію,
яка триватиме, як і глобальна Кампанія ініційована Пан гі-Муном, до 2015 року.
Також Рікарда Рігер зазначила, що у березні 2009 року, за ініціативою ООН, в Україні
було створено Мережу чоловіків-лідерів проти насильства, до якої увійшли видатні
українські чоловіки, яким небайдужа доля українських жінок. Зокрема одним з учасників
цієї Мережі є Міністр Юрій Павленко.
В.о. Постійного Представника ПРООН висловила сподівання, що до Мережі
приєднуватимуться нові учасники, які постійно пам’ятатимуть про свій статус та
привертатимуть увагу суспільства до проблем порушення прав жінок.
Рікарда Рігер повідомила, що Програма розвитку ООН тісно співпрацює з Міністерством
внутрішніх справ, чий інститут дільничних інспекторів щоденно працює з сім’ями, які
стикаються з насильством. Зокрема, передбачається проведення навчальних семінарів
для дільничних. Під час цих семінарів міліціонери матимуть змогу отримати нові знання,
які покращуватимуть їх профілактичні заходи, а також сприятимуть подоланню наслідків
насильства.
Директор департаменту гуманітарної політики Ілля Тищенко запевнив, що Міністерство
оборони займає активну позицію щодо впровадження ґендерних підходів у лавах
Збройних Сил України.
«Саме з метою пропагування ґендерної рівності та популяризації сімейних цінностей
серед військовослужбовців, Міністерством оборони України спільно з Міністерством
України у справах сім’ї, молоді та спорту та за підтримки «Програми рівних можливостей
та прав жінок в Україні» було оголошено Всеукраїнський фотоконкурс «Захищаю і
люблю!» , – повідомив Ілля Тищенко.
За інформацією директора департаменту, конкурс тривав з 1-го липня у двох номінаціях
– «Мама, тато, ти і я: ми – родина, ми – сім’я!» і «Ми різні – ми рівні!». За рішенням журі
було обрано три найкращі роботи у кожній номінації.
«Виставка переможців та фіналістів фотоконкурсу відкрилася сьогодні в УНІАН і
триватиме впродовж всієї акції «16 днів проти ґендерного насильства», – поінформував
присутніх Ілля Тищенко.
Повний перелік заходів, запланованих в рамках акції «16 днів проти ґендерного
насильства», можна завантажити за адресою: http://gender.undp.org.ua/16/ Фотографії
переможців та фіналістів конкурсу можна переглянути на сайті фотосервісу УНІАН
http://photo.unian.net/ukr/themes/15536
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Для детальнішої інформації звертайтесь до
Миколи Ябченка, Програма рівних можливостей та прав жінок, тел.: +38 044 569 40
75, mykola.yabchenko.@undp.org.ua
Довідково:
25 листопада у всьому світі традиційно стартує акція «16 днів проти ґендерного
насильства».
Акція починається 25 листопада у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства
щодо жінок.
29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом;
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства;
3 грудня – Міжнародний день інвалідів;
5 грудня – Міжнародний день волонтерів заради економічного та соціального розвитку;
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
10 грудня – в цей день у всьому світі відзначається День прав людини.
Європейський Союз (ЄС) – це родина демократичних країн Європи, які працюють
разом для поліпшення життя своїх громадян і для розбудови кращого світу. До ЄС
входять 27 держав: 27 різних націй вирішили разом творити своє майбутнє. За понад 50
років розширення ЄС вони разом побудували зону миру, стабільності, прогресу та
солідарності. Європейський Союз є моделлю вирішення конфліктів і встановлення
дружніх відносин шляхом тісного співробітництва з метою досягнення спільних цілей,
зберігаючи при цьому національний суверенітет та територіальну цілісність. Але ЄС
займається не лише своїми внутрішніми питаннями: він прагне поділитися своїми
надбаннями і цінностями з країнами та людьми поза власними кордонами.
Європейська Комісія є виконавчим органом влади ЄС. Її очолюють 27 Комісарів, які
представляють інтереси Європейського Союзу в цілому.
Представництво Європейської Комісії в Україні було відкрито в Києві в 1993 року і є
одним з понад 120 Представництв Європейської Комісії в світі. Представництво в Києві
сприяє політичним та економічним зв’язкам між Україною та Європейським Союзом,
роз’яснює та інформує про окремі аспекти політики ЄС та бере участь у впровадженні
програм співпраці Європейського Союзу.
Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку,
організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань,
досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Ми
співпрацюємо з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання
глобальних та національних проблем в галузі людського розвитку. Покращуючи свої
власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників
ПРООН та широкого кола наших партнерів.
В Україні чотири головні сфери нашої діяльності в галузі розвитку зосереджуються на
демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських
Цілей розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та забезпеченні безпечного середовища
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для людського розвитку; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.
В кожній з цих тематичних сфер ми намагаємося забезпечити баланс між
впровадженням заходів щодо розробки політико-правових документів,
аналітично-дорадчою діяльністю, заходами з поліпшення спроможності наших
національних партнерів та окремими пілотними проектами. ПРООН впроваджує свою
діяльність в Україні з 1993 року.
ПРООН в Україні займається ґендерними питаннями з 1995 року і на даному етапі
спільно з Європейською Комісією, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці
та розвитку (SIDA) та Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту
впроваджує проект, який має назву «Програма рівних можливостей та прав жінок в
Україні».
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