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ПОДЯКИ

Збірник  «Практики реалізації Програм зі створення безпечних міст для жінок і ді-
вчат в Україні для втілення подальших дій» у якому відображені різні підходи, що їх 
використовують ООН Жінки та партнери в ході реалізації програми «Безпечні міста 
та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» в Україні, був розроблений 
в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Програму ООН із від-
новлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку 
ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і 
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз 
(ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також 
уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції 
та Японії.

У контексті Глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та без-
печні громадські простори для жінок та дівчат» в Україні ООН Жінки реалізували 
програму «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» у 
рамках проєкту «Підтримка ЄС для сходу України: Відновлення, зміцнення миру та 
урядування», що фінансувався Європейським Союзом у 2019–2021 роках. 

Цю публікацію було би неможливо підготувати без змістовної участі жінок і чоло-
віків, відданості та зусиль представників місцевих органів влади у містах Рубіж-
не, Новоайдар, Золоте, Соледар і Торецьк, місцевої поліції, місцевих підприємств і 
організацій громадянського суспільства, які сприяли успішній реалізації програми 
«Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» в Україні.
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ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЗІ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ МІСТ  
ДЛЯ ЖІНОК І ДІВЧАТ В УКРАЇНІ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ 5

Сексуальні домагання та інші форми сексуального на-
сильства проти жінок і дівчат у громадських просторах є 
щоденним явищем для жінок і дівчат у містах, сільській 
місцевості та в умовах збройного конфлікту в усьому 
світі. Жінки та дівчата зазнають і бояться різних форм 
сексуального насильства у громадських просторах — від 
небажаних зауважень і жестів сексуального характеру до 
спроб зґвалтувань і феміциду.3 Насильство вчиняється 
на вулиці, у громадському транспорті та поблизу нього, 
у школах, на робочому місці, у громадських вбиральнях, 
пунктах розподілу води та продовольства, у парках. Така 

реальність  обмежує свободу пересування жінок і дівчат, 
обмежує їхню здатність брати участь у шкільному, робо-
чому та громадському житті. Насильство  обмежує їхній 
доступ до основних послуг, культурних та розважальних 
заходів і негативно впливає на їхнє здоров’я та добробут. 
Тоді як домашнє насильство та насильство на робочому 
місці отримали ширше визнання як порушення прав 
людини, увага до сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок і дівчат часто 
обмежується наявністю усього лише кількох законів і по-
літик щодо запобігання та протидії.4 Глобальна ініціатива 

«Практики реалізації Програм зі створення безпечних міст для жінок 
і дівчат в Україні для втілення подальших дій»  є збірником належних 
практик, у якому відображені різні підходи, що їх використовують 
ООН Жінки та партнери в ході реалізації програми «Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для жінок та дівчат» в Україні. 

I. ВСТУП

II. ПРО СУТЬ ПРОБЛЕМИ

1 Рубіжне, Новоайдар і Золоте Луганської області
2 Торецьк і Соледар Донецької області 
3 ООН Жінки, Створення безпечних громадських просторів для жінок і дівчат, що відкриває нові можливості для них 
 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
4 ООН Жінки, Створення безпечних громадських просторів для жінок і дівчат, що відкриває нові можливості для них 
 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces

У контексті Глобальної флагманської ініціативи ООН 
Жінки «Безпечні міста та безпечні громадські простори 
для жінок та дівчат» в Україні ООН Жінки реалізували 
програму «Безпечні міста та безпечні громадські про-
стори для жінок та дівчат» у рамках проєкту «Підтримка 
ЄС для Сходу України: Відновлення, зміцнення миру та 
урядування», що фінансувався Європейським Союзом у 
2019–2021 роках. Реалізація програми здійснювалася у 
п’яти містах на сході України, які постраждали від війни: 
Рубіжне, Новоайдар та Золоте Луганської області, а та-
кож Соледар і Торецьк Донецької області. Інші міста на 
сході України адаптували та впровадили елементи ме-
тодології безпечних міст, спрямованої на запобігання та 
протидію сексуальним домаганням та іншим формам 

сексуального насильства проти жінок і дівчат у громад-
ських просторах.

Наразі всі  п’ять міст, які є частиною  Глобальної флаг-
манської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для жінок та дівчат» в 
Україні, перебувають або під тимчасовою російською 
окупацією1, або в них тривають інтенсивні бойові дії2, 
але позитивний досвід реалізації програми на сході 
України в подальшому буде адаптований до змінюю-
чого контексту та відтворений для кращої відбудови з 
інтеграцією гендерної перспективи,  для забезпечення 
громадських просторів  вільних від сексуального на-
сильства та безпечних для жінок і дівчат.

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
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ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні громадські просто-
ри для жінок та дівчат» співпрацює з провідними жіночими 
організаціями, місцевими та національними органами 
влади, агентствами ООН та іншими партнерами для роз-
роблення, впровадження та оцінювання комплексних 
підходів до викорінення сексуальних домагань та інших 
форм сексуального насильства проти жінок і дівчат у гро-
мадських просторах і в різних контекстах.5

В Україні насильство проти жінок і дівчат є глибоко 
вкоріненою соціальною проблемою, закріпленою в 
упереджених ґендерних нормах.6 За результатами опи-
тування ОБСЄ щодо насильства проти жінок у 2019 році, 
5% жінок в Україні хоча би раз у житті починаючи з 15 
років зазнавали певних форм сексуального насильства, 
вчиненого особами, іншими ніж інтимний партнер.7 
Як свідчать результати зазначеного опитування, 49% 
жінок протягом свого життя зазнавали певних форм 
сексуальних домагань і 17% зазначили, що вони зазнали 
сексуальних домагань протягом 12 місяців, які передува-
ли опитуванню. У ході оглядового дослідження ризиків 
сексуальних домагань та інших форм сексуального на-
сильства проти жінок і дівчат у громадських просторах 
на сході України, які постраждали від війни, проведеного 
ООН Жінки у 2020 році, була виявлена чітка кореляція 
між близькістю до лінії зіткнення, активними бойовими 
діями, збільшенням військової присутності та вищими 

ризиками і більшою кількістю випадків сексуальних до-
магань та інших форм сексуального насильства проти 
жінок і дівчат у громадських просторах, де, за даними 
молодих жінок, вони наражалися на вищий ризик такого 
насильства.8 У ході оперативного гендерного аналізу, 
проведеного ООН Жінки у травні 2022 року після ескала-
ції російського вторгнення в Україну, було виявлено, що 
зниження рівня вуличного освітлення в поєднанні зі зрос-
танням кількості чоловіків на вулицях, особливо чоловіків 
зі зброєю, підвищили страх перебування у громадських 
просторах для жінок, особливо в темний час доби.9 За 
результатами зазначеного аналізу, в Україні зросла кіль-
кість повідомлень про сексуальне насильство пов’язане 
з конфліктом , яке вчиняється переважно проти жінок 
російськими військовими на тимчасово окупованих тери-
торіях. За результатами іншого аналізу викликів, з якими 
зіткнулися молоді жінки, які постраждали від війни в 
Україні, проведеного ООН Жінки у квітні 2022 року, був 
виявлений високий рівень сексуальних домагань у гро-
мадських просторах серед опитаних молодих жінок, які 
постраждали від війни, що підтверджує, що сексуальні 
домагання у громадських просторах і надалі мають міс-
це разом з іншими формами сексуального насильства 
в контексті взаємозв’язку між миром, гуманітарною 
допомогою та розвитком і від них особливо страждають 
молоді жінки. 10

III. ПІЛОТНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДХОДУ БЕЗПЕЧНИХ МІСТ  
ДЛЯ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ В УКРАЇНІ

5 Там само. 
6 Gender Norms, K4D Report, 2017 
7 Дослідження щодо насильства над жінками в Україні, проведене під керівництвом ОБСЄ, «Добробут і безпека жінок», Україна, 2019 рік 

https://www.osce.org/secretariat/440312?download=true
8 ООН Жінки, Багатоцентрове оглядове дослідження ризиків сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства проти жінок  

і дівчат у громадських місцях східної України, Україна, 2020 рік
9 ООН Жінки, CARE, Оперативний ґендерний аналіз ситуації в Україні, Україна, 2022 рік
10 ООН Жінки, Challenges encountered by young women affected by the war in Ukraine, 2022

Україна приєдналася до Глобальної флагманської 
ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок та дівчат» у 2018 році. 
Місто Рубіжне, розташоване в Луганській області, що 
постраждало внаслідок війни, було вибране для пілот-
ної реалізації першої комплексної програми безпечних 
міст і громадських просторів для жінок та дівчат в 

Україні на основі підтримки Рубіжанської міської ради 
та Луганської обласної військово-цивільної адміністра-
ції, глибокої зацікавленості з боку організацій із захисту 
прав жінок та місцевої громади у створенні безпечних 
громадських просторів для жінок і дівчат і в отриманні 
доступу до глобального пакета інструментів і методо-
логії, які можуть бути адаптовані, щоб допомогти місту 

https://www.osce.org/secretariat/440312?download=true
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ефективно реагувати на сексуальні домагання та інші 
форми сексуального насильства проти жінок і дівчат 
з урахуванням складності соціальної, економічної та 
безпекової ситуації. 

У 2019 році було проведене оглядове дослідження 
характеру та масштабу сексуальних домагань, включ-
но з аудитом безпеки жінок, для оцінювання ризиків 
безпеки для жінок і дівчат у контексті сексуальних до-
магань та інших форм сексуального насильства проти 
жінок і дівчат у громадських просторах Рубіжного з ак-
центом на громадській інфраструктурі. Місцеві органи 
влади Рубіжного та громадські партнери використали 
результати оглядового дослідження і аналізу безпеки 
жінок для спільного інклюзивного розроблення першої 
в Україні місцевої програми з визначеними пріори-
тетними заходами, спрямованими на запобігання та 
реагування на сексуальні домагання та інші форми 
сексуального насильства проти жінок і дівчат у громад-
ських просторах.

Щоб розпочати масштабування цього підходу у кра-
їні на основі раннього досвіду адаптації методології 
безпечних міст для жінок і дівчат у східних регіонах 
України, що постраждали внаслідок війни, ООН Жінки 

разом із місцевими організаціями громадянського 
суспільства підвищили обізнаність із питань сексуаль-
них домагань та інших форм сексуального насильства 
проти жінок і дівчат у громадських просторах і зміцни-
ли спроможність місцевих органів влади та місцевих 
жіночих організацій Донецької та Луганської областей, 
які постраждали внаслідок війни, щодо проведення 
аудитів безпеки жінок у громадських просторах для 
інформованого розроблення заходів із гендерно орієн-
тованого планування з урахуванням побоювань жінок 
у розрізі безпеки в різних секторальних політиках. Мер 
Рубіжного активно діяв у якості гендерного активіста, 
розповсюджуючи належні практики спільного роз-
роблення інтегрованих політик безпечних міст на 
основі доказових даних, а також поділився досвідом 
міжнародних практик, з якими він ознайомився під час 
відвідування п’ятого Всесвітнього форуму глобальних 
лідерів безпечних міст і безпечних громадських просто-
рів ООН Жінки, який відбувся у Марокко у лютому 2020 
року. Це допомогло зміцнити партнерства між містами 
шляхом стимулювання сестринських громад у регіоні 
вживати ефективні заходи для викорінення сексуально-
го насильства проти жінок і дівчат.

Жінки на воркшопі Безпечні міста, що проводився ООН Жінки, фото ООН Жінки/Віталій Шевелев
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IV. ЗБІР ДОКАЗОВИХ ДАНИХ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЩОГО РОЗУМІННЯ 
ЛОКАЛЬНИХ ФОРМ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛЬСТВА ПРОТИ ЖІНОК І ДІВЧАТ 
У ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ ТА 
ІНФОРМОВАНОГО РОЗРОБЛЕННЯ 
РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ МІСЦЕВОГО 
КОНТЕКСТУ СПІЛЬНО ІЗ ЖІНКАМИ ТА 
ДІВЧАТАМИ

Методологія оглядового дослідження ООН Жінки 
акцентує увагу на спільному виробленні місцевих 
даних із різними партнерами, включно з місцевими 
органами влади, науковцями, поліцією, місцевими 
жіночими організаціями та іншими партнерами, для 
підвищення місцевої відповідальності за реалізацію 
програми безпечних міст із самого початку та інфор-
мованого розроблення набору комплексних заходів, 
які можна впровадити для запобігання та реагування 
на сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства проти жінок і дівчат у громадських про-
сторах, що підлягають ефективному моніторингу та 
оцінюванню.11 Крім того, багатоцільовий інструмент 
«Аудити безпеки жінок» використовується в різний 
спосіб організаціями із захисту прав жінок в усьому 
світі, у тому числі у програмах безпечних міст у рам-
ках Глобальної ініціативи ООН Жінки.  Цей метод був 
уперше розроблений Столичним Комітетом  дій  мі-
ста Торонто з питань насильства проти жінок і дітей 
(METRAC) і оновлений Жіночими ініціативами задля 
безпечніших середовищ (WISE) для запобігання та 
зниження насильства проти жінок і дівчат. Він перед-
бачає створення мультидисциплінарних груп (МДГ) із 
числа активних місцевих жителів та жительок, часто 
із числа місцевих жінок і дівчат, яким надають мож-
ливість визначити небезпечні простори, у яких може 
мати місце сексуальне насильство проти жінок і дівчат. 
Членів МДГ навчають, часто організації із захисту прав 
жінок/ НУО, як проводити аудити безпеки жінок, перш 

ніж визначити та розподілити маршрути, які повинні 
двічі пройти аудит в різний час доби (вдень і ввечері). 
Під час оглядових обходів представники БДГ фіксують 
результати своїх спостережень у спеціально розробле-
ній інформаційній формі. На основі результатів аудиту 
безпеки жінок можна підготувати інтерактивну карту, 
що дає детальніше уявлення про виявлені небезпечні 
громадські простори. 

Перше оглядове дослідження в Україні було проведе-
не в Рубіжному Луганської області в рамках пілотної 
ініціативи.  Цілі дослідження полягали в перевірці 
доступних кількісних даних про сексуальні домагання 
та інші форми сексуального насильства проти жінок 
і дівчат у громадських просторах у Рубіжному та 
збиранні якісних даних, які допоможуть визначити 
та проаналізувати ризики сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства проти жінок і 
дівчат у громадських просторах, визначити конкретні 
групи жінок і дівчат, які зазнають форм множинної 
і одночасної дискримінації та підвищеного ризику 
сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства проти жінок і дівчат у громадських про-
сторах Рубіжного, провести аналіз заінтересованих 
сторін та ознайомитися з належними практиками для 
визначення специфічних інтервенцій, спрямованих на 
забезпечення безпеки жінок і дівчат у громадських 
просторах, вільних від сексуального насильства. У 
рамках оглядового дослідження було проведено 

11 ООН Жінки, флагманська ініціатива «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат»: міжнародний компендіум практик, 2019 рік
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аналіз безпеки жінок у громадських просторах і 
визначено ряд місць у Рубіжному, що є найнебезпеч-
нішими в контексті сексуального насильства проти 
жінок і дівчат, зокрема громадські простори з поганим 
або відсутнім вуличним освітленням, всередині та 
навколо покинутих будівель, неогороджені будівельні 
майданчики, простори, у яких можуть збиратися гру-
пи чоловіків у стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння, у районах з обмеженими маршрутами гро-
мадського транспорту та з недостатнім охопленням 
громадським транспортом пізно ввечері, а також у 
районах із високим рівнем злочинності. У ході огля-
дового дослідження також були виявлені прогалини 
в національному законодавстві в контексті означення 
та встановлення санкцій за сексуальні домагання, 
гендерні стереотипи та установки щодо звинувачення 
постраждалих, які побутують у громаді, недостатнє ро-
зуміння того, що собою являє сексуальне насильство, 
зокрема сексуальні домагання, а також низьку кіль-
кість  повідомленнь про такі злочини. За результатами 
оглядового дослідження, також було виявлено, що 
дівчата-підлітки та молоді жінки зазнають високого 
ризику сексуальних домагань у громадських просто-
рах, тоді як жінки віком 30–45 років повідомили, що 

вони часто зазнають сексуальних домагань з боку їхніх 
роботодавців та/або колег на роботі.

У 2020 році ще чотири міста, які постраждали внас-
лідок війни, почали вживати заходів для участі у 
Глобальній ініціативі ООН Жінки «Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для жінок та дівчат». 
Партнери працювали над виявленням і кращим 
розумінням будь-яких диференційованих ризиків 
і випадків сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок і дівчат у гро-
мадських просторах, які впливають на жінок, що 
проживають у громадах, розташованих уздовж лінії 
зіткнення, де тривають бойові дії, а також у постраж-
далих унаслідок війни громадах, розташованих далі 
від лінії зіткнення. Багатоцентрове оглядове дослі-
дження було проведене в Новоайдарі та Золотому 
Луганської області, а також у Соледарі та Торецьку 
Донецької області. Цілі багатоцентрового оглядового 
дослідження включали: 

 створення профілів місць інтервенцій шляхом  
 вивчення їхніх демографічних, соціальних, культур- 
 них, економічних та інших відповідних характерис- 
 тик, у тому числі шляхом аналізу впливу бойових 

Жінки проводять Аудит Безпеки у місті Рубіжне, фото ООН Жінки/Віталій Шевелев
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 дій на сході України на загострення різних форм  
 сексуального насильства; 

 визначення потенційних груп бенефіціарів/ 
 бенефіціарок, агентів/агенток змін, ризиків, страхів  
 та щоденного досвіду дівчат і жінок, що пов’язані  
 із сексуальними домаганнями та іншими формами  
 сексуального насильства проти жінок і дівчат у  
 громадських просторах; 

 оцінювання рівня обізнаності жінок і дівчат про  
 існування спеціалізованих служб для осіб, які  
 постраждали від насильства, а також їхнього досві- 
 ду отримання доступу до підтримки; 

 уточнення профілю кривдника та постраждалої  
 особи,  від сексуального насильства;

 визначення громадських просторів, у яких мають  
 місце сексуальні домагання до жінок і дівчат; 

 оцінка реагування на сексуальне насильство проти  
 жінок і дівчат;

 розроблення рекомендацій, спрямованих на за 
 побігання та протидію сексуальним домаганням та  
 іншим формам  сексуального насильства проти  
 жінок і дівчат у громадських просторах чотирьох  
 цільових громад. 

У ході багатоцентрового оглядового дослідження 
були виявлені шкідливі соціальні норми, які сприяють 
сексуальним домаганням та іншим формам сексуаль-
ного насильства проти жінок і дівчат у громадських 
просторах в усіх чотирьох цільових громадах. Під 
час дослідження також були отримані докази, що 
свідчать, що жінки, які проживають у громадах на 
лінії зіткнення, зазнають вищих ризиків сексуальних 
домагань та інших форм сексуального насильства 
проти жінок і дівчат. Відповідно, була встановлена 
залежність між близькістю до лінії зіткнення, збіль-
шенням військової присутності та вищими ризиками 
сексуальних домагань. Наприклад, жінки у Золотому 
(на лінії зіткнення) зазнавали сексуальних домагань із 
боку військових, у середньому, у три рази частіше, ніж 
жінки із громад, розташованих далі від лінії зіткнення. 
У ході дослідження було виявлено, що молодші жінки 
(віком 18–23 роки), які проживають у громадах, що по-
страждали внаслідок війни, зазнають вищого ризику 
сексуальних домагань та інших форм сексуального на-
сильства проти жінок і дівчат у громадських просторах 
порівняно із жінками старше 25 років. 

Поетапний підхід до спільного вироблення даних 
і спільного розроблення підходу безпечних міст 

із партнерами із числа заінтересованих сторін в 
Рубіжному та в інших чотирьох містах Донецької та 
Луганської областей надихнув ще 21 постраждалу 
внаслідок війни громаду на сході України на пілотне 
використання аудитів безпеки жінок для адвокації 
вжиття заходів з метою запобігання та реагування на 
сексуальні домагання та інші форми сексуального на-
сильства проти жінок і дівчат у громадських просторах 
у місцевих органах влади та спеціалізованих відділах в 
різних муніципальних секторах у рамках більш гендер-
но орієнтованого підходу до планування громадських 
просторів, що враховує потреби жінок і дівчат, а також 
чоловіків і хлопців.

У рамках зусиль з обміну раннім досвідом початко-
вої реалізації програми «Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок та дівчат» в Україні 
та стимулювання інших громад адаптувати заходи до 
місцевих умов для створення безпечних і підтримую-
чих громадських просторів для жінок і дівчат, вільних 
від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства проти жінок і дівчат, ООН Жінки створила 
відео про цю важливу роботу на сході України.

 У 2021 році з місцевих бюджетів постраждалих внас-
лідок війни громад на сході України було виділено 
понад мільйон доларів США на підтримку запобігання 
та реагування на сексуальне насильство проти жінок і 
дівчат у громадських просторах.

https://drive.google.com/file/d/1YCkiUF9y1gxjbXejLlmUJwUoAufQr-HU/view?usp=sharing
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V. РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
КОМПЛЕКСНИХ ПОЛІТИК ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА РЕАГУВАННЯ  
НА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО  
У ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ
Завдяки стратегіям зміцнення потенціалу, підвищення 
обізнаності, мобілізації громад та іншим стратегіям, 
місцеві та регіональні органи влади, місцеві жіночі 
групи та громадські партнери можуть адвокатувати, 
розробляти та здійснювати моніторинг ефективної 
імплементації законів і політик, а також гарантувати 
наявність супутніх ресурсів для підтримки цих дій.12  

В Україні місцеві жіночі групи використовували дока-
зові дані, отримані в ході оглядового дослідження, і 
звіти про результати аудиту безпеки жінок для адвока-
тування вжиття заходів, спрямованих на запобігання 
та реагування на сексуальне насильство проти жінок 
і дівчат у громадських просторах, у місцевих органах 
влади у східних регіонах, які постраждали внаслідок 
війни. У результаті 10 громад у Донецькій і Луганській 
областях ухвалили місцеві цільові програми, спрямо-
вані на викорінення сексуальних домагань та інших 
форм сексуального насильства проти жінок і дівчат 
у громадських просторах. У програмах передбачені 
заходи, спрямовані на: підвищення обізнаності про 
сексуальні домагання та інші форми сексуально-
го насильства проти жінок і дівчат та боротьбу з 
наявними стереотипами та установками щодо звину-
вачення постраждалих, залучення чоловіків і хлопців 
до превентивних ініціатив, зміцнення спроможності 
місцевих надавачів послуг реагувати на сексуальні 
домагання та інші форми сексуального насильства 
проти жінок і дівчат із застосуванням підходу, що 
зосереджується на особах, які пережили насильство, 
включно з гендерно орієнтованим підходом до зміни 
громадської інфраструктури, створення партнерств із 
різними секторами для забезпечення комплексного 
підходу, заснованого на правах людини, до створення 
безпечних міст і громадських просторів. 

У рамках зусиль із подальшої інституціоналізації цьо-
го підходу в Україні ООН Жінки підтримала створення 

20 місцевих координаційних рад з гендерних питань 
із розширеними повноваженнями, що включають 
створення безпечних міст і безпечних громадських 
просторів для жінок і дівчат. У результаті залучення 
партнерів і спільної адвокації політики безпечних міст 
структурою ООН Жінки:

 Регіональна стратегія соціально-економічного роз- 
 витку Луганської області тепер включає конкретні  
 заходи зі створення безпечних міст; 

 Два регіональні і 20 місцевих планів дій з виконання  
 Національного плану дій з виконання резолюції  
 Ради Безпеки  ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», які  
 містять конкретні заходи зі створення безпечних  
 міст, були ухвалені регіональними та місцевими  
 органами влади в Донецькій і Луганській областях. 

Відповідні заходи були вперше включені в регіональ-
ну стратегію соціо-економічного розвитку у  країні, а 
також у регіональні та місцеві плани дій «Жінки, мир, 
безпека». 

У результаті успішної реалізації програми «Безпечні 
міста та безпечні громадські простори для жінок та 
дівчат» у східних регіонах України, що постраждали 
внаслідок війни, протягом періоду розвитку в контексті 
взаємозв’язку між гуманітарною допомогою, миром і 
розвитком були ухвалені місцеві політики для запобі-
гання та реагування на сексуальні домагання та інші 
форми сексуального насильства проти жінок і дівчат 
у громадських просторах із акцентом на забезпеченні 
безпеки жінок і дівчат на вулиці, у транспорті та в ін-
ших громадських просторах, що є значним здобутком 
і прогресом на субнаціональному рівні. Водночас 
сексуальні домагання у громадських просторах не є 
злочином в Україні, а визначення, наведене у Законі 
України про забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків, не відповідає міжнародним 

12 ООН Жінки, флагманська ініціатива «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат»: міжнародний компендіум практик, 2019 рік
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стандартам. У зазначеному визначенні не згадуються 
сексуальні домагання на вулиці, у транспорті та в ін-
ших ситуаціях, коли сексуальні домагання вчиняються 

у громадських просторах, що звужує сферу вчинення 
сексуальних домагань тільки до відносин трудового, 
службового, матеріального чи іншого підпорядкування. 

VI. ІНВЕСТУВАННЯ У БЕЗПЕКУ 
ТА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ

Ціль сталого розвитку 11, що фокусується на «забезпе-
чення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктіі» конкретно передбачає 
забезпечення безпеки жінок і дівчат у громадських про-
сторах. Належним чином спроєктована та розташована 
громадська інфраструктура може просувати гендерну 
рівність та забезпечення безпечних громадських про-
сторів для жінок і дівчат.13  Гендерно орієнтований підхід 
до містобудування забезпечує врахування потреб жінок 
і дівчат, а також чоловіків і хлопців у ході планування на 
рівні всіх муніципальних відділів.14 

Після ухвалення програми «Рубіжне — безпечне місто 
для жінок та дівчат» міська рада підписала Меморандум 

про взаєморозуміння (МВ) з поліцією, 10 місцевими тран-
спортними підприємствами та НУО для забезпечення 
безпечного громадського транспорту для жінок і дівчат 
у Рубіжному. У результаті водії громадського транспорту 
поглибили свої знання у сфері виявлення ризиків сексу-
альних домагань, підтримки осіб, які постраждали від 
насильства і направлення їх до спеціалізованих служб. 
Громадський транспорт було марковано наклейками 
«Безпечний транспорт для жінок та дівчат», а також на-
клейками з інформацією про доступні служби для осіб, які 
постраждали від насильства.  Місцева влада Рубіжного 
також вжила заходів для реагування на деякі висновки 
аудиту безпеки жінок: розпочала поліпшувати вуличне 

13 African Development Bank Group, Checklist for gender mainstreaming in the infrastructure sector, 2009
14 ООН Жінки, флагманська ініціатива «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат»: міжнародний компендіум 

практик, 2019 рік

Безпечний громадський транспорт для жінок та дівчат у Рубіжному, ООН Жінки / Віталій Шевелев
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освітлення та встановлювати камери відеоспостережен-
ня в окремих районах із високим рівнем злочинності. 
Щоб забезпечити регулярну та своєчасну комунікацію з 
місцевою громадою Рубіжного стосовно прогресу, досяг-
нутого в реалізації програми «Рубіжне — безпечне місто 
для жінок та дівчат», міська рада створила вебсторінку 
на вебсайті громади, яка спеціально присвячена про-
грамі безпечних міст. Подібні ініціативи із забезпечення 
гендерно орієнтованої громадської інфраструктури були 
реалізовані в інших громадах на сході України, які по-
страждали внаслідок війни. Вони включали ремонт 
громадських вбиралень, удосконалення маршрутів і 

підвищення частоти руху громадського транспорту та 
відновлення покинутих будівель для надання житлової 
підтримки внутрішньо переміщеним особам.

ООН Жінки в Україні також підтримувала ініціативи 
місцевих жіночих груп у сфері забезпечення безпечних 
громадських просторів для жінок і дівчат шляхом надан-
ня грантів. Місцеві рішення були реалізовані спільно з 
місцевими органами влади, які зробили фінансовий вне-
сок у підвищення інклюзивності, доступності та безпеки 
громадських просторів з урахуванням диференційова-
них потреб жінок і дівчат. 

VII. ЗМІНИ У ВІДНОШЕННІ ТА 
ПОВЕДІНЦІ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРАВ 
ЖІНОК І ДІВЧАТ НА КОРИСТУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКИМИ ПРОСТОРАМИ, 
ВІЛЬНИМИ ВІД НАСИЛЬСТВА

Сексуальні домагання та інші форми сексуального на-
сильства проти жінок і дівчат глибоко вкорінилися у формі 
гендерної нерівності, дискримінації та шкідливих культур-
них і соціальних нормах.15 Щоб забезпечити можливість 
жінок користуватися громадськими просторами, вільними 
від сексуальних домагань та інших форм сексуального на-
сильства, необхідно змінити соціальні норми, відношення 
та поведінку, у тому числі шляхом залучення дівчат і хлоп-
ців, а також інших впливових активістів/активісток,  лідерів/
лідерок до трансформаційних заходів у школах, на робочих 
місцях та в інших контекстах, які сприяють  гендерним 
відносинам заснованих на повазі, гендерній рівності та 
безпеці в містах і сільській місцевості. 16 

В Україні ООН Жінки працює над запобіганням насильству 
проти жінок і дівчат шляхом підвищення обізнаності на-
селення про причини та наслідки насильства проти жінок 
і дівчат, мобілізації постраждалих унаслідок війни громад 
у рамках ініціатив, які сприяють  відносинам заснованим 
на повазі та гендерній рівності. Підхід мобілізації громад 
передбачає залучення чоловіків і хлопців, жінок і дівчат до 

відкритого діалогу про вплив наявних соціальних конструк-
тів маскулінності та фемінінності, домінуючих соціальних 
норм і гендерних стереотипів як основних причин гендер-
ної дискримінації та гендерно зумовленого насильства, 
а також надання підтримки в їхній діяльності в якості 
агентів/агенток змін шляхом розроблення різних нарати-
вів, заснованих на взаємоповазі та розподілі обов’язків і 
відповідальності.

Для боротьби з установками щодо звинувачення жертв, 
які продовжують існувати у випадках ГЗН, як свідчать ог-
лядові дослідження щодо безпечних міст, і викорінення 
наявних гендерних норм, які закріплюють дискримінацію 
та насильство проти жінок і дівчат, включно із сексуальними 
домаганнями та іншими формами сексуального насильства 
проти жінок і дівчат, понад 1 мільйон осіб були охоплені 
цифровою кампанією «Спровокувала?», що була проведе-
на разом з іншими заходами з мобілізації громад. В основу 
кампанії також лягли результати опитування ООН Жінки 
щодо сприйняття гендерно зумовленого насильства в 
Україні17 які виявили глибоко вкорінені установки щодо 

15 ООН Жінки, флагманська ініціатива «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат»: міжнародний компендіум практик, 2019 рік 
16 Там само.
17 ООН Жінки, Базове опитування з питань громадського сприйняття та ставлення до ґендерно зумовленого насильства щодо жінок у Донецькій, 

Луганській та Запорізькій областях, 2018 рік
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звинувачення постраждалих, спрямовані проти жінок, які 
постраждали від гендерно зумовленого насильства. 

Після ескалації російського вторгнення в Україну в люто-
му 2022 року кілька основних міст-учасників Глобальної 
ініціативи втратили 90% міської інфраструктури, біль-
шість жителів та жительок громади стали внутрішньо 
переміщеними особами або виїхали за кордон.  ООН Жінки 
продовжує сприяти організації онлайн сесій для багатьох 
заінтересованих сторін, спрямованих на зміцнення соці-
альної згуртованості та запобігання гендерно зумовленому 
насильству і дискримінації у відносинах між членами при-
ймаючих громад і внутрішньо переміщеними особами 
(ВПО) в Україні. Оскільки країна продовжує зазнавати 
багатьох змін у контексті взаємозв’язку між гуманітарною 
допомогою, миром і розвитком, ООН Жінки продовжує на-
давати підтримку партнерам у запобіганні та реагуванні на 
сексуальні домагання та інші форми насильства проти жінок 
і дівчат, включно зі сексуальним насильством, пов’язаним 
із конфліктом, і наразі підтримує заходи для забезпечення 
безпеки жінок і дівчат у громадських просторах, у тому 
числі у транзитних і колективних центрах для внутрішньо 
переміщених осіб, і для розповсюдження інформації про 
права та наявні механізми захисту та служби для осіб, які 
постраждали від сексуальних домагань або пережили їх.  

На основі досвіду та уроків, засвоєних під час реалізації 
подібних ініціатив в Україні та світі, що стосуються адап-
тації методології та специфічних інтервенцій у рамках 
Глобальної ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та 

безпечні громадські простори для жінок та дівчат» до 
умов конкретної країни та міста, у липні 2022 року ООН 
Жінки започаткувала пілотну ініціативу «Безпечні просто-
ри для жінок та дівчат». Разом з партнерами ООН Жінки 
реалізує ініціативу безпечних просторів у чотирьох колек-
тивних центрах для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
у відповідь на потреби, озвучені українськими жінками 
в ході оперативного гендерного аналізу (ОГА). Пілотна 
ініціатива безпечних просторів спрямована на розширен-
ня прав і можливостей жінок та дівчат, які постраждали 
внаслідок війни (зокрема, внутрішньо переміщених жінок 
і біженок), шляхом надання їм безпечних просторів у 
колективних/ гуманітарних центрах для ВПО, де вони мо-
жуть отримати доступ до багатопланових форм підтримки 
(наприклад, до гуманітарної, психологічної, соціальної 
підтримки тощо). Інформація щодо важливих тем, як-от 
де отримати доступ до основних послуг або взяти участь 
у мирних і гуманітарних процесах, надається як в онлай-
новому режимі, так і особисто під час сесій у безпечних 
просторах, які проводяться раз на два тижні. Під час сесій 
у безпечних просторах жінок, їхніх дітей на інших членів сі-
мей запрошують відвідати навчальні заняття, взяти участь 
у заходах, отримати доступ до психологічної підтримки, 
отримати засоби гігієни для жінок і разом провести час 
у безпечному середовищі. Безпечні простори для жінок 
можуть мати надзвичайно важливе значення у період 
конфлікту, допомагаючи жінкам отримати підтримку та 
почуття залученості, а також можливості участі в мирних 
і гуманітарних процесах. 

Жінки, які постраждали від війни, на заході в рамках кампанії «Спровокувала», ООН Жінки/Ольга Гладченко
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VIII. ЗАСВОЄНІ УРОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО МАЙБУТНІХ ЗАХОДІВ

Інтегрований підхід безпечних міст на місцевому рівні, що зосереджуєть-
ся на специфічних інтервенціях, спрямованих на розширення політичної 
участі жінок і дівчат, розширення економічних прав і можливостей жінок, 
викорінення насильства проти жінок і дівчат та створення безпечних та 
підтримуючих просторів, і надалі застосовуватиметься для інформованого 
розроблення різних заходів з урахуванням поточних умов і взаємозв’язку 
на основі уроків, засвоєних у ході реалізації програми на сході України.

ЗАСВОЄНІ УРОКИ:

1. Дані мають ключове значення для глибокого розумін-
ня сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства проти жінок і дівчат у громадських просторах.

2. Місцеві політики у сфері запобігання та протидії сек-
суальним домаганням та іншим формам сексуального 
насильства проти жінок і дівчат повинні бути адаптовані 
до місцевого контексту із використанням підходу на 
основі доказових даних із залученням багатьох заінтере-
сованих сторін. 

3. Змістовна участь жінок у розробленні або вдоскона-
ленні проєктів громадської інфраструктури може бути 
впливовим інструментом досягнення гендерної рівності 
та забезпечення безпечних громадських просторів для 
жінок і дівчат, вільних від насильства.

4. Щоб сприяти  відносинам заснованим на повазі, ген-
дерній рівності та безпеці в містах і в сільській місцевості, 
необхідно залучати чоловіків і хлопців до трансформа-
ційних інтервенцій, спрямованих на змінення соціальних 
норм, відношення  та поведінки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Забезпечити доступність і розповсюдження адміні-
стративних даних стосовно сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства проти жінок і дівчат.

2. Внести зміни до національного законодавства про 
сексуальні домагання для узгодження їх визначення  зі стан-
дартами, наведеними у нещодавно ратифікованій Україною 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами, шляхом включення сексуальних домагань, 
вчинених на вулиці, у транспорті та в інших умовах, коли 
сексуальні домагання мають місце у громадських про-
сторах, і забезпечення існування механізмів притягнення 
до відповідальності за вчинення сексуальних домагань у 
приватних і громадських просторах.

3. Інвестувати в гендерно орієнтоване містобудування та 
враховувати гендерну проблематику у процесах плануван-
ня громадської інфраструктури, вироблення та реалізації 
рішень для зниження ризиків безпеки, що їх вимушено 
зазнають жінки в повсякденному житті.

4. Підтримувати гендерно інклюзивний процес залучення 
зацікавлених сторін і залучати жінок різного походження до 
змістовної участі в управлінні процесом модернізації інфра-
структури, а також механізми моніторингу та оцінювання 
для сприяння врахування думки жінок і представництва 
їхніх інтересів і для забезпечення досягнення цілей гендер-
ної рівності під час реалізації інфраструктурних проєктів.

5. Надавати підтримку жінкам із постраждалих унаслідок 
війни громад, збирати та консолідувати дані, вхідні дані, 
пропозиції та рекомендації щодо ризиків і перешкод для 
безпеки жінок і дівчат у громадських просторах, у тому 
числі у центрах для ВПО та бомбосховищах.

6. Усунути основні фактори, які сприяють вчиненню 
гендерно зумовленого насильства, з метою зниження 
рівня сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства проти жінок і дівчат у громадських просторах 
шляхом реалізації широкого кола превентивних ініціатив, 
спрямованих на трансформацію соціальних і культурних 
норм та сприяння гендерній рівності.
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