ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В
ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО
ЗУМОВЛЕНОМУ ТА
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

РОСТИСЛАВ ДЗУНДЗА

БЮРО СОЦІАЛЬНИХ ТА
ПОЛІТИЧНИХ РОЗРОБОК

Українська національна платформа Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства (УНП) – це мережа з понад 150 громадських організацій України, створена у 2011 році, що
відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським
організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС,
сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського
суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Бюро соціальних та
політичних розробок
Неурядова організація , діяльність якої спрямована
на експертне забезпечення процесів соціальної політики та соціального діалогу. Бюро засноване у червні 2013 року в результаті об’єднання групи експертів з метою створення майданчика для вироблення
спільних підходів до реформування соціального сектору в Україні.
Основними напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних розробок є: залучення науковців
для вироблення науково обґрунтованих стратегій та
розрахунків результатів реформування; дослідження у соціальній сфері, зокрема вивчення процесів реформування системи соціального захисту/надання соціальних послуг та соціального діа-

логу; підвищення потенціалу організацій соціального сектору; мобілізація науковців та експертів неурядових організацій для вироблення спільного бачення необхідних змін в соціальній сфері; здійснення адвокаційних кампаній для просування нормативно-правових документів щодо забезпечення
сталого розвитку територій.
Починаючи з 2014 року Бюро є учасником Української Національної Платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Української частини Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.
http://www.bureau.in.ua

bureau@bureau.in.ua

www.facebook.com/bureau.in.ua
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Бюро соціальних та політичних розробок і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Посилення громадської участі в запобіганні та протидії
гендерно зумовленому та домашньому насильству
Загальна інформація

тифікації Стамбульської Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству, що стала
результатом багаторічної поступової та фундаментальної роботи
європейської спільноти з визнання проблеми насильства
щодо жінок та розробки шляхів з
подолання цього явища. Крім
того, Стамбульська конвенція є
беззаперечно прогресивним документом, що забезпечує низку
комплексних заходів із запобігання та протидії насильству над
жінками та домашньому насильству. Вона визнає насильство стосовно жінок порушенням прав
людини, і водночас одним з видів
дискримінації. Важливо взяти до
уваги, що 2017 року в остаточних
зауваженнях до 8-ї періодичної
доповіді України про виконання
Конвенції ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо
жінок1 Комітет ООН із ліквідації
дискримінації щодо жінок підкреслив вирішальну роль законодавчої влади України у забезпе-

Найбільш поширеною формою
порушення прав людини є насильство стосовно жінок, зокрема
різні прояви домашнього насильства.
Карантин, пов'язаний із з COVID19 загострив проблему та унаочнив прогалини у системі протидії
домашньому насильству. Лише
за перший квартал 2020 року надійшло майже 47 тис. звернень
від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже
на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В умовах дотримання карантину все більше жінок, дітей та людей похилого віку зазнають насильства і
часто залишаються вдома поряд
з кривдниками.
Важливо відзначити, що Україна
брала безпосередню участь в розробці даної Конвенції і підписала
її. Пройшло майже десять років,
проте наша країна досі її не ратифікувала. Громадянське суспільство закликає до невідкладної ра-

1

CEDAW-Concluding-Observations-UKR.pdf
(mil.gov.ua) Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України
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ченні повного виконання Стамбульської конвенції2. 2018 року
Уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання
рекомендацій, запропонованих у
цих зауваженнях, однак питання
щодо ратифікації конвенції залишаються не вирішеними, що не
може не впливати на політичний
імідж України. Пандемія COVID19 змінює спосіб нашого життя - в
той час, як ситуація зближує багато сімей, інших вона, навпаки,
роз’єднує.

обізнаності, протидія ґендерним
стереотипам, сексизму та нерівності, які часто лежать в основі
ґендерного насильства, йдеться у
заяві.
У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових
проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень
домашнього насильства зростає
тривожними темпами. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність усамітнення в закритому просторі через COVID19
призвели до значного зростання
випадків погроз, переслідувань і
насилля стосовно людей у вразливому
становищі,
зокрема
ЛГБТІК-людей тому хочемо висловити занепокоєння, тим фактом, що в дебатах в Україні іноді
йде атака на цінності інклюзії та
толерантності.

Європейський Союз та Рада
Європи закликають Україну без
зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок. Відповідна спільна
заява ЄС і Ради Європи зроблена
27 листопада 2019 року3. "В
Україні насильство над жінками
залишається однією з найгостріших соціальних проблем:
щорічно кількість жертв сягає 1,1
мільйона. Таке насильство має
руйнівні фізичні та психологічні
наслідки для жінок, сімей та громад. Трагічно, ця проблема часто
залишається прихованою й такою, про яку не повідомляють. Це
трапляється через почуття сорому, байдужості чи навіть терпимість до такого насильства", вказують у РЄ та ЄС. Вкрай важливими є освіта, підвищення

Конвенція Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу із
цими явищами4 (Стамбульська конвенція) була запропонована для підписання в Стамбулі 11 травня 2011 р в рамках
121-го засідання Комітету міністрів Ради Європи у Стамбулі (Туреччина).

2

4

ООН закликала Україну терміново ратифікувати
Стамбульську конвенцію | Українська правда
(pravda.com.ua)
3
ЄС і Рада Європи закликали Україну без зволікань
ратифікувати Стамбульську конвенцію | Європейська правда (eurointegration.com.ua)

Конвенція от 11.05.2011, Конвенція Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами
(ligazakon.ua)
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Зазначена Конвенція створює
всеохоплюючі правові рамки захисту жінок від усіх форм насильства та спрямована на попередження та ліквідацію цього
явища, а також передбачає
міжнародний механізм моніторингу імплементації її положень на національному рівні. Україна стала 17-ю державою, яка приєдналася до цього
важливого міжнародно-правового інструменту,

Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, діяльність якої
забезпечує Громадська організація «Ла Страда-Україна» надійшло 38 547 дзвінків, з яких 90,1%
– стосуються домашнього насильства6.
За перше півріччя 2017 року було
отримано 15 512 дзвінків, 95,4% з
яких – щодо домашнього насильства. Під час консультацій на «гарячій» лінії постраждалі неодноразово порушують питання щодо
надання їм безпечного місця перебування, доступу до правосуддя, не реагування поліції та покарання кривдника за вчинені дії
тощо.

підписавши Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.
Європейська комісія проголосила 2017-й роком, присвяченим боротьбі з насильством
проти жінок. Тому питанню ратифікації Україною Конвенції Ради
Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із
цими явищами» приділяється
така велика увага5.

Кожна третя жінка в світі хоча
б раз в житті була побита, зґвалтована або до неї було застосовано ін. вид фізичного насильства. З 10-ти найбільш ризикованих факторів, які впливають на
життя жінок, ризик зґвалтування
та домашнього насильства набагато більше, ніж захворювання
на рак та ДТП. 1 з 4 жінка протягом життя хоча б раз страждає
від насильства в сім’ї . 35-50% українських жінок, які потрапили
до відділень травматології, були
жертвами насильства в сім’ї7.

Стамбульська Конвенція Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу є дійсно
революційним документом міжнародного права. Конвенція пропонує комплексний підхід протидії домашньому та гендерно - обумовленому насильству Проблема
домашнього насильства є поширеною в Україні. В 2016 році на

Конвенція встановлює кримінальну відповідальність або іншим
чином забороняє таке:

5

7

Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні (coe.int)
6
Ла Страда - Україна - (la-strada.org.ua) Робота гарячої лінії

В Україні створили інтерактивну виставу проти насильства над жінками (ukrinform.ua)
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все різні соціальні ролі. Для жінки вважається «нормальною»
соціальна роль матері, дружини,
виховательки, але «не є прийнятною» роль військовослужбовиці
чи керівниці великої компанії9.

► домашнє насильство (фізичне,
сексуальне, психологічне або економічне насильство);
► переслідування (сталкінг);
► сексуальне насильство, зокрема, зґвалтування;
► сексуальні домагання;
► примусовий шлюб;
► каліцтво жіночих геніталій;
► примусовий аборт та стерилізація.

Прийняття цієї статті конвенції,
в тому обсязі, в якому воно є, є нашою точкою відриву від держав
третього світу. Експлуатація ідеї
традиційних цінностей і традиційних ролей жінок і чоловіків є
неприпустимою, так само як і маніпуляція релігійністю, вірою.

17 листопада 2016 року Верховна
Рада вирішила не ратифікувати конвенцію Ради Європи
проти насильства стосовно жінок
і домашнього насильства8, депутати розкритикували наявність у
тексті конвенції понять "гендер" і
"сексуальна орієнтація", що, на
їхню думку, йде врозріз із українськими моральними засадами. 7
березня 2017 року представники
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій заявили, що
ратифікація Конвенції несе в собі
серйозні ризики для українського суспільства і сім'ї.

Що дасть ратифікація?
1.

2.

Гендер розглядається як соціальна роль. Ми намагаємся пояснити депутатам, що ми можемо
заперечувати поняття «гендер»,
нам воно може не подобатися, ми
можемо навіть заборонити його,
але те, що воно означає, тобто соціальну роль, яку відграють або
чоловіки, або жінки в різних ситуаціях, не заборониш. Кожен з
нас одночасно грає велику кількість соціальних ролей. Ми є працівниками, дружинами, дітьми,
матерями, батьками, друзями. Це

3.

8

9

Офіційний портал Верховної Ради України
(rada.gov.ua)

Буде створено національну
телефонну лінію довіри для
того, щоб кожен був впевнений, що отримає інформацію
або допомогу, якої потребує і
знатиме де і як це можливо
зробити.
Правоохоронні органи будуть зобов’язані забезпечити
повагу та компетентне ставлення до людини у моменти,
коли вона повідомляє про
випадки травмування: побиття партнером, сексуальні
домагання – та проводити належне
розслідування.
Правоохоронні органи будуть уповноважені невідкладно змусити теперішнього чи
колишнього партнера, чоловіка або хлопця покинути

Панельна дискусія «Чому ми боїмося слова «ґендер»?» | Національний університет «Острозька
академія» (oa.edu.ua)
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4.

5.

житло для гарантування безпеки постраждалої особи
(ізолювати кривдника).
Конвенція створює перелік
кримінальних
правопорушень, серед яких – переслідування, сексуальне домагання та психологічне насильство. Правоохоронні органи можна повідомити про
злочин. Називати речі своїми іменами допоможе вирішити проблему.
Гарантує комплексну допомогу потерпілій особі й ефективне покарання кривдника.

 Зміна ставлення всіх членів
суспільства до жінок, забезпечення рівності жінок та
чоловіків
 Нульова толерантність до
насильства щодо жінок і домашнього насильства
 Попередження ( профілактика) насильства
 Захист жертв, в т.ч. дітей та
дітей-свідків насильства
 Кримінальне
переслідування осіб, що скоїли насильницькі злочини.

Конвенція захищає не лише жінок, а також чоловіків, які, хоч і
рідше, можуть бути жертвами домашнього насильства. Також
вона захищає дітей, адже, навіть
якщо насильство не торкається їх
безпосередньо, вони все одно визнаються потерпілими від нього.
Спостереження за домашнім насильством травмує психіку дитини та прирівнюється до насильства по відношенню до дитини.

 Зміна ставлення всіх членів
суспільства до жінок, забезпечення рівності жінок та
чоловіків
Ратифікація Стамбульської конвенції передбачатиме гармонізацію відповідного українського законодавства з європейським , будуть внесені зміни та доповнення
до 6 кодексів та до понад 10 законів. Серед них – Кримінальний
кодекс України, Кримінальний
процесуальний кодекс України,
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України, Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» тощо. Що стосується Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», то зараз готова його нова редакція –
проект закону «Про запобігання
та протидію домашньому насильству».

Мета та завдання:
 Нульова толерантність до
насильства щодо жінок і домашнього насильства
 Попередження насильства
 Захист жертв, в т.ч. дітей та
дітей-свідків насильства
 Кримінальне
переслідування осіб, що скоїли насильницькі злочини.
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Стамбульську конвенцію відкрили для підписання в 2011 році
й сьогодні вже 34 країни-підписанти її ратифікували. Серед них
наші сусіди – Польща, Грузія, Румунія Вона передбачає:

Причому, ці відшкодування лягають на кривдника.
➡️ Враховує значні випадки насильства при встановленні права на
відвідування та опіку дітей, заради блага дитини.

➡️ Зобов’язує проводити збір статистичних даних про домашнє
насильство (сьогодні в Україні
достовірної статистики з цього
питання не існує).

➡️ Вимагає встановити кримінальну відповідальність за широкий спектр форм насильства:
психологічне насильство, переслідування (сталкінг), сексуальне
насильство, зокрема, згвалтування, сексуальне домагання,
примусовий шлюб, ушкодження
жіночих статевих органів, примусовий аборт та примусова стерилізація.

➡️ Рекомендує створити координаційний орган, який має проводити постійний моніторинг випадків всіх форм насильства щодо
жінок.
➡️ Змушує системно займатись не
лише викоріненням, а й недопущенням домашнього насильства.

➡️ Стверджує, що підбурювачі та
пособники таких злочинів теж
повинні нести відповідальність.

➡️ Передбачає функціонування
системи комплексної та негайної
допомоги жертвам домашнього
насильства. Зокрема, через роботу спеціальних допоміжних
служб.

➡️ Культура, релігія, традиція чи
особисті причини злочинної поведінки не можуть бути прийняті
як виправдання насильства над
жінками чи домашнього насильства.

➡️ Рекомендує заснування компетентних, легкодоступних кризових центрів допомоги жертвам
сексуального насильства з розрахунку один такий центр на 200
тис. мешканців.

➡️ Зобов’язує правоохоронців
правильно оцінювати загрозу
жертві з боку особи, яка їй погрожує, та вживати заходи, аби гарантувати жертві безпеку.

➡️ Стає на захист дітей-свідків насильства й гарантує їм психологічну підтримку.

➡️ Щоб захистити жертву конвенція передбачає вилучення кривдника, який вчинив домашнє насильство, з дому.

➡️ Встановлює право на відшкодування збитків, зазнаних у результаті домашнього насильства.

Зобов’язання держави, що випливають з Стамбульської конвенції
9

колишнього партнера, покинути будинок з метою забезпечення безпеки потерпілої
 розслідування або кримінальне переслідування фізичного та сексуального насильства не має залежати цілком від повідомлення або
скарги, поданої жертвою,
провадження може продовжуватися навіть, якщо жертва відкликає свою заяву
або скаргу.

 створити національну лінію
телефону довіри, для надання необхідної інформації та допомоги потерпілим,
 забезпечити повагу та компетентне ставлення правоохоронних органів до потерпілої при повідомленні
про насильство та забезпечити належне розслідування по заяві потерпілої
 уповноважити
правоохоронні органи невідкладно
змусити теперішнього чи

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ ТА ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
«Основним актором і споживачем
результатів від ратифікації Стамбульської конвенції є суспільство.
Її ратифікація – це питання нашої приналежності до європейської спільноти та чи поділяємо ми
європейські цінності», – сказала
Лариса Кобилянська, координаторка Громадської ради з гендерних питань при МФО «Рівні можливості» під час онлайн-обговорення, організованого Українським кризовим медіа-центром та
кампанією проти сексизму в медіа
та політиці «Повага»10. Ратифікація документу є важливою та які
механізми для подолання домашнього насильства вона передбачає. «В Стамбульській конвенції
вперше прописали, які є види насильства. Це, як методичка, яка
допомагає розвивати законодавство, соціальну роботу, медицину

та інші сфери. Конвенція передбачає відповідальність та зобов’язання це робити. Із ратифікацією Конвенції проблема домашнього насильства не зникне, але
це зможе допомогти. Якщо глянути на цифри, то цього року, порівняно із минулим, випадки домашнього насильства зросли в 2.5
рази», – зауважила Лариса Денисенко, правозахисниця, адвокатка, письменниця, радіоведуча.
«Сьогодні не вистачає притулків
для постраждалих, профільних
фахівців, тому ми, як правоохоронці можемо складати протоколи,
карати винних, але будемо знову і
знову натикатися на ті самі проблеми. Тому ратифікація Стамбульської конвенції є важливою», –
сказав Андрій Ткачов, помічник

10
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Голови Національної поліції України
Народні депутатки, які
були на зв’язку під час обговорення, передбачають, що обговорення ратифікації Стамбульської
конвенції знову зустріне супротив
значної частини парламентарів.
«Цей парламент є більш строкатим ніж попередні. Тому одна
справа набрати 25 тисяч підписів
під петицією, а інша справа провести роз’яснення необхідності
ратифікації серед депутатів», – зізналася Олена Кондратюк, співголова МФО “Рівні можливості”, заступниця Голови Верховної Ради
України
(фракція
“Батьків11
щина”) .

проблема, а проблема суспільства. Це маркер, чи готові ми говорити про це публічно. Ми, як суспільство не знайшли мову, як про
це говорити. Жінка, яка боїться,
що не приїде поліція чи «що скажуть сусіди» – це неправильно.
Нам треба змінити ціннісні установки. Стамбульська конвенція –
всеохопна. Вона будується на таких стовпах: попередження, захист, покарання та інтеграція.
Цей комплекс є логічним, правильним. Мені прикро, що є великий супротив суспільства, особливо, в релігійних організацій.
Адже вони також не схвалюють
домашнє насильство», – деталізувала вона12.

Інна Совсун, співголова МФО “Рівні можливості”, народна депутатка України (фракція “Голос”),
вважає, що головна проблема, через яку ратифікацію Конвенції
так важко просувати на політичному рівні є неготовність великої
частини українського суспільства
визнавати домашнє насильство
публічною проблемою, яка має
вирішуватися на політичному рівні також. «Конвенція є механізмом визнання домашнього насильства, як великої публічної проблеми. На жаль, люди думають,
що все, що залишається вдома,
має там і залишатися. Коли дітей
чи жінку вдома б’ють – це не їх

«За нератифікацію стоїть щось більше, ніж просто консервативні
цінності. Коли ми говоримо слово
«ґендер», то маємо на увазі рівність між чоловіками і жінками,
про рівність для людей з інвалідністю. Це все стосується гідних
умов життя кожного громадянина», – додала Марина Бардіна,
співголова МФО «Рівні можливості», народна депутатка (фракція
«Слуга народу»)13. «Ми маємо використовувати досвід наших міжнародних партнерів і поширювати інформацію з приводу гендерної рівності. Ратифікація конвенції допоможе протидіяти наси-

11
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льству і дозволить імплементувати відповідні механізми», – підсумувала Марія Іонова, співголова МФО “Рівні можливості”, народна депутатка України (фракція “Європейська Солідарність”).

ндер» в його розумінні як чоловіча та жіноча статі, «що несе в
собі неприпустимі загрози для інституту сім’ї та подружжя в Україні15». Нещодавно петиція до Володимира Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську
конвенцію набрала необхідну для
розгляду кількість голосів16.

Стамбульська
конвенція,
прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи,
стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, яким застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям стосовно жінок. Україна
підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року, але
досі її не ратифікувала14. Проєкт
Закону про ратифікацію Конвенції вносився до українського парламенту в листопаді 2016 року і не
набрав необхідної кількості голосів. Нардепи безстроково відклали ухвалення документа, оскільки низка народних депутатів
побачила в ратифікації Стамбульської конвенції «загрозу сімейним
цінностям» і «пропаганду гомосексуальних шлюбів» через наявність понять «ґендер» та «сексуальна орієнтація». Проти ратифікації конвенції виступила Всеукраїнська рада церков і релігійних
організацій. У Раді церков заявили, що Стамбульська конвенція
не передбачає можливості застережень щодо окремих її положень, які стосуються поняття «ґе-

Діючі українські закони не можуть у повній мірі захистити людину, що потерпає від домашнього насильства. Зокрема тому,
що чинний закон України у більшості випадків кваліфікує домашнє насильство, як адміністративне правопорушення. За словами
юристки правозахиної організації
“Ла страда” Анни Саєнко, у більшості випадків за такий злочин
карають громадськими роботами,
рідше — адміністративним арештом від семи до 15 діб. Втім, посадити за грати можуть не по факту
скоєння злочину, а тільки після
розгляду справи у суді, куди рідко
доходять жертви домашнього насильства. Плюс, у подібних злочинів є “термін придатності”. “Жертва має тільки два місяці на притягнення агресора до відповідальності. Якщо суд розглядатиме
справу пізніше, то зможе тільки
зафіксувати факт правопорушення, притягти до відповідальності нікого вже не вдасться”, —
уточнює правозахисниця. Також,
у категорію “жертв домашнього

14

Convention_210_web.pdf.pdf (mil.gov.ua)
ВРЦіРО пояснила, чому не можна ратифіковувати
Стамбульську конвенцію (vrciro.org.ua)
16
Закликаємо ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про запобігання наси-

льству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами) Електронні петиції — Офіційне інтернет-представництво Президента України
(president.gov.ua)
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насильства” згідно із чинним законодавством
потрапляють
тільки члени родини. Інші види
стосунків, не оформлені шлюбом,
залишаються поза увагою правоохоронців17.

Ратифіковану Конвенцію застосовуватимуть щодо чоловіків, дітей і
людей старшого віку, які потерпіли від домашнього насильства.
У довіднику Конвенції для членів
парламенту йдеться про те, що
про більшість випадків насильства жінки не повідомляють. Тобто
домашнє насильство часто відбувається за зачиненими дверима
потерпілі (в тому числі і діти)
страждають наодинці. Це – серйозна проблема. Спеціалісти, які
працюють із постраждалими, часто усвідомлюють, щосталося насильство і трапиться знову, але
професійна таємниця не дає їм
можливості повідомляти про це.
Тому Конвенція забезпечить можливість недотримання правил
конфіденційності. Вона надасть
фахівцям право обирати, чи повідомляти про серйозні випадки насильства тоді, коли, на їхню думку, вони можуть повторитися.
«Ратифікація Стамбульської конвенції – це показник здорового
глузду. Якщо ратифікують документ, то буде можливість і поле
для кардинальних змін ситуації з
насильством. Я сподіваюся, що
здоровий глузд переможе».

Правозахисниця Світлана Дубина
пояснює
в
коментарі
Район.Луцьк, що зараз Стамбульська конвенція особливо важлива,
бо пандемія через коронавірус не
породила насильство, а оголила і
загострила ситуацію. Світ фіксує
збільшення насильства. Тому що
жінки, а саме вони в основному є
потенційними потерпілими, виявилися замкнутими з насильниками в приміщеннях. Експертка
наголосила, що жінки часто не
мають змоги зателефонувати в
поліцію, якщо щось відбувається.
Вони не мають змоги звернутися
за консультаціями, вони знаходяться в небезпечному просторі.
«Насильство щодо жінок – це гірська річка, яка несе дуже великі
біди й проблеми. А Стамбульська
конвенція – це на сьогодні єдиний
документ, який комплексно вирішує проблему насильства. І це показує досвід 34 країн, які вже її ратифікували18». Важливо й те,
каже Світлана Дубина, що держави, які ратифікують Конвенцію, автоматично підпадають під
міжнародний моніторинг. Структури моторять, як виконують положення Конвенції, як надають
потрібні послуги постраждалим.

Любов Сітовська зауважує, що
Конвенція не допоможе знищити
насильство як таке, але вона дозволяє якісніше на нього реагу-

17

18
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вати. Чинне законодавство України19 (зокрема – Кримінальному
кодексі, законі «Про запобігання
та протидію домашньому насильству»), попри всі позитивні зміни,
не враховує багатьох аспектів і не
надає всіх необхідних інструментів для реагування на домашнє
насильство. Конвенція Ради Європи дасть можливість жінці почуватися в безпеці. Адже після ратифікації Україна зобов’язана
буде виконувати її положення. За
словами експертки, Конвенція
конкретно бачить постраждалу
особу – жінку20. Саме в цьому документі прописано, що має бути
мережа спеціалізованих притулків у кожній області, місті, районі
для тих, хто постраждав від домашнього насильства. І там мають
надавати комплексні послуги допомоги.

часі. Конвенція пропонує забезпечити ефективні й справедливі
міри покарання за насильство.
Тобто такі, що можуть передбачати позбавлення волі чи батьківських прав, якщо більше ніяк не
можна убезпечити дитини або постраждалу. Вона потрібна, аби
з’явилася кримінальна відповідальність за конкретні злочини
(психологічне насильство, переслідування, сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові
аборт чи стерилізацію, ушкодження жіночих органів тощо).
Представниця Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало, що реалізує проект Підтримка жіночих
та феміністичних ініціатив щодо
ратифікації Стамбульської конвенції та протидія анти гендерним
ініціативам у регіоні21 в рамках
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства наголошує на необхідності наступних
змін22:

На переконання Ольги Веснянки
питання про важливість Конвенції для України – перезріло. Адже
рух за ратифікацію цього акту
триває орієнтовно 9 років. Експертна пояснила, що цей документ
буде працювати й під час військових дій, під час надзвичайної ситуації, чи карантину, коли люди
більше часу проводять вдома, і випадків домашнього насильства в
цей час значно більше. Тому, за
словами Ольги Веснянки, ратифікація цього акту саме зараз на

- розробити і впровадити єдиний
реєстр випадків,
- почати збирати статистику щодо
смерті жінок (т.зв. феміцид) у результаті домашнього насильства,
- інституалізувати "Поліну", сформувати
стабільний
особовий
склад та посилити відповідаль-

19

21

Стамбульська конвенція: що це за документ і
чому він важливий - Район Луцьк (rayon.in.ua)
20
Стамбульська конвенція: що це за документ і
чому він важливий - Район Луцьк (rayon.in.ua)

WG 1 Project 1: Promotion of Women’s and
Feminist Initiatives | EaP CSF (eap-csf.eu)
22
Genderna-ta-vikova-dyskryminatsiya-na-rynkupratsi-materialy-konferentsiyi.pdf (women.lviv.ua)
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ність за неналежне виконання посадових обов"язків працівниками
цих мобільних груп реагування,

сильству та боротьбу з цими явищами заявила депутатка Неллі
Яковлева, голова підкомітету з
питань гендерної рівності та протидії дискримінації Верховної
Ради України. В рамках форуму
було обговорено українській досвід захисту прав людини в контексті євроінтеграційних зобов'язань, зокрема досягнення гендерної рівності, квоту на місцевих виборах і як вона спрацювала і в
чому була складність, потребу законодавчих змін та протидію злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, протидія та
попередження насильства в суспільстві, тощо24.

- повідомляти постраждалих про
рішення, та зміни щодо кривдника, які безпосередньо можуть
вплинути на безпеку постраждалої (наприклад про ізоляцію чи
звільнення кривдника)
- взяти до уваги понад 25 тисяч
зібраних підписів під Петицією до
Президента, прислухатися до
звернення ООН до України та ратифікувати Стамбульську Конвенцію.
Національний експерт, тренер
із питань запобігання та протидії
домашньому та гендерно зумовленому насильству Віктор Вальчук пояснив, що у 2001 році Україна визнала, що домашнє насильство не є проблемою суто сім’ї, а
всього суспільства. Безкарність,
каже Віктор Вальчук, породжує
нове вчинення домашнього насильства. А Конвенція вимагає від
урядів країн, членів Ради Європи,
забезпечити безпеку постраждалих, які піддаються ризику насильства вдома або погрозам з боку
членів сім’ї, подружжя, або інтимних партнерів23.

Ростислав Дзундза, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок зауважує: Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не повинна ставати причиною того,
щоб захисники і захисниці прав
людини наражались на ризики
погроз та нападів. Толерантність
до таких проявів насильства
сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів, та виправдовує
дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи ґендерно-зумовлене насильство. ЛГБТІК-люди
залишаються вразливими перед
дискримінацією і навіть насильством на основі сексуальної орієн-

На Форум союзників БАМ! (бізнес/активізм/медіа) про потребу
ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому на-

23

24

Як взаємодіяти у випадках вчинення домашнього
насильства навчались у Чернігові | Громадський
Простір (prostir.ua)

Форум союзників «БАМ!» (бізнес / активізм / медіа) - YouTube
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тації та/або гендерної ідентичності.
Звичаї, релігійні переконання, віросповідання, традиції
не можуть розглядатися як виправдання будь-яких форм домашнього насильства, передбачених
цим Законом, або бути підставою
для звільнення кривдника від відповідальності. Закликаємо представників влади не ігнорувати цю
важливу проблеми і вжити невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотності
покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і
допомоги потерпілим особам,
особливо дітям, людям похилого
віку та особам з інвалідністю25

дій заходів. рава людини повинні
стати кроссекторальною засадою,
якою керуються органи влади у
своїй діяльності.
Стамбульська конвенція сприятиме викоріненню всіх видів дискримінації, утвердженню рівноправності між жінками та чоловіками (це відіграє центральне місце в припиненні насильства) та
розширенню прав жінок. Цей
ніби рятувальний квиток допоможе захищати всіх постраждалих від насильства, сприятиме
міжнародній співпраці, спрямованій проти насильства, в також
підтримуватиме та допомагатиме
організаціям і правоохоронним
органам співпрацювати між собою задля створення плану, який
допоможе знищити насильство
стосовно жінок.

Громадянське суспільство закликає Україну повністю імплементувати Національну стратегію з
прав людини та відповідний план
дій і вжити інших необхідних кроків для забезпечення втілення
всесторонніх анти-дискримінаційних заходів. За 4 роки реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини спостерігається незначний прогрес – згідно оцінці
громадських моніторів рівень її
виконання становить всього 28%.
Рівень виконання Плану дій – 1/3
від запланованого, (З завдань, що
найменш виконані 0% – протидія
та попередження дискримінації)26
в той час як Міністерство юстиції
звітує про імплементацію понад
половини передбачених Планом

Пандемія COVID-19 змінює спосіб
нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато сімей, інших
вона, навпаки, роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього
насильства зростає тривожними
темпами. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного зростання випадків погроз,
переслідувань і насилля стосовно

25

26

БСПР — БСПР (bureau.in.ua) Посилення заходів із
запобігання та протидії гендерно зумовленому та
домашньому насильству

Спільна заява з нагоди Міжнародного дня проти
гомофобії, трансфобії та біфобії — EUAM Ukraine
(euam-ukraine.eu)
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людей у вразливому становищі,
зокрема ЛГБТІК-людей.

саме час повернутися до питання
ратифікації Стамбульської конвенції. Вона допоможе боротись
не лише з агресією щодо жінок,
але й щодо чоловіків й найголовніше – щодо дітей. Бо дитина, яка
росте в сім’ї, де щодня бачить чи
відчуває насильство, отримує колосальну психологічну травму й
це назавжди ламає її життя.

25 тисяч людей поставили свої
підписи під петицією до Президента публічно закликала українську владу вжити заходів для ратифікації та створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства27. Сьогодні

СТАТИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ
В Україні насильство над жінками
– одна з найпоширеніших соціальних проблем. Ось лише один із
листів, оприлюднених на сайті
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»: «Вперше він мене вдарив,
коли я була на сьомому місяці вагітності. Опісля, на колінах і з квітами в руках, просив пробачення,
казав що любить. Я пробачила…
Незабаром побої повторилися
знову. Останні два роки він регулярно б’є і мене, і дитину. Я не витримала, забрала сина і пішла з
дому. До матері повернутися не
можу, бо вона вживає алкоголь і
живе так як їй подобається. Більше родичів я не маю. Отож доводиться проживати у друзів. Чоловік телефонує і постійно кличе
додому, але я його дуже боюся.
Каже, якщо я не повернуся,

знайде і вб’є мене. Де шукати допомоги?28»

27

28

За даними МВС, в 2019 році на
«гарячу лінію» в поліцію надійшло понад 115 тисяч дзвінків від
жертв насильства в сім'ї. Щороку
від насильства в родині потерпають понад 150 тисяч українок,
близько 600 з них гинуть29. Поліція фіксує приблизно 300 фактів
домашнього насильства як щодо
жінок, так і дітей кожного дня.
Водночас, за даними Фонду народонаселення ООН, організації
«Ла Страда Україна» та Женевського центру демократичного контролю за збройними силами, 38%
суддів та майже 40% прокурорів
вважають домашнє насильство
«приватною справою». 59% правоохоронців вважають більшість

Закликаємо ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами) Електронні петиції — Офіційне інтернет-представництво Президента України
(president.gov.ua)

Домашнє насильство: факти та цифри (edera.com)
29
Домашнє насильство (ukrinform.ua)
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повідомлень про домашнє насильство неправдивими, 84% поліцейських, яких викликають у таких випадках, ставлять у пріоритет примирення, а не покарання,
62% правоохоронців вважають,
що значна частина жертв зґвалтування самі в цьому винні30. Усього
за січень 2020-го в Києві зафіксували понад 3300 звернень щодо
домашнього насильства. Більшість цих повідомлень надійшло
від жінок, хоча серед постраждалих були й чоловіки. А за неповний березень місяць на номер національної гарячої лінії з протидії
домашньому насильству (номер 1547) надійшло.

особливо дітям, людям похилого
віку та особам з інвалідністю.
За оцінками агенції ООН із репродуктивного здоров'я, кожні три
місяці карантину можуть приносити 15 мільйонів нових випадків
домашнього насильства проти жінок, ніж зазвичай. Крім того, під
час спалаху коронавірусу на 13 мільйонів неповнолітніх дівчат більше, ніж зазвичай, можуть насильно видати заміж, 2 мільйони –
піддати жіночому обрізанню, що
визнано насильством міжнародною спільнотою, – кажуть дослідники32. Причина, зокрема, у тому,
що бідність, яка лише поглиблюється, може змусити більше родин зарано видати дочок заміж.
Жінки, зокрема з незаможних
прошарків населення, також
втрачають доступ до контрацепції
і медичного обслуговування, а це
тягне за собою зростання випадків незапланованої вагітності і
проблем із репродуктивним здоров'ям33.

Лише за перший квартал 2020
року надійшло майже 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що
майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року31.
В умовах дотримання карантину
все більше жінок, дітей і людей
похилого віку зазнають насильства і часто залишаються вдома поряд з кривдниками. Закликаємо
представників влади не ігнорувати ці проблеми і вжити невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотність
покарання за насильство й надання максимальної підтримки і
допомоги потерпілим особам,

В рамках міжнародної акції «16
днів проти насилля», до Міжнародного дня прав людини (Human
Rights Day), розуміючи важливість та підтримуючи одну з тем
обговорення на Щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Why
can’t Gender Equality wait? (з

30

32

Економічні наслідки насильства_2017_1.pdf
(unfpa.org)
31
Чому Україні потрібна Стамбульська конвенція, та
що вона змінить — Центр спільних дій
(centreua.org)

15 мільйонів випадків домашнього насильства
щодо жінок можуть приносити кожні 3 місяці карантину - ООН (voanews.com)
33
report_8.pdf (vin.gov.ua) ДОПОВІДЬ ПРО ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ЛІКВІДАЦІЮ
ВСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК

18

прийняттям Стратегії інтеграції
гендерних аспектів Форум застосовує більш структурований підхід до сприяння гендерній рівності у всіх своїх структурах та операціях) члени Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства, звертаються до депутатів Верховної Ради України з
закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству
щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі, місцевих держадміністрацій, служб у справах дітей, уповноважених підрозділів органів
Національної поліції), однак не
забезпечить
комплексного
розв’язання проблеми.
Другий варіант передбачає запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів (спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству;
інших органів та установ, на які
покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству; загальних і спеціалізованих
служб підтримки постраждалих
осіб; громадян України, іноземців
та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; надання всебічної допомоги постраждалим
особам та утвердження ненасильницького характеру приватних
стосунків; впровадження відповідних світових стандартів і досвіду.
Такий підхід дасть змогу вдосконалити систему запобігання та
протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі
відповідно до положень Конвенції Ради Європи “Про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Можливими є
два варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає внесення змін до нормативно-правових актів у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі з
метою їх гармонізації відповідно
до вимог Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”. Наведене
дасть змогу удосконалити окремі
проблемні напрями діяльності у
зазначеній сфері (облік звернень
постраждалих осіб; організація
діяльності центральних органів
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію
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цими явищами”, яку ратифіковано 46 країнами та Європейським Союзом.

гання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі оптимальним вважається другий варіант, який передбачає впровадження комплексного інтегрованого підходу до мінімізації та усунення зазначеної
проблеми.

За результатами порівняльного
аналізу
можливих
варіантів
розв’язання проблеми запобі-

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ТА СПОСОБУ РОЗВЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ
Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству,
інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, з визначенням відповідальних структур та осіб, загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, визначених Законом України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, та забезпечення безперешкодного доступу
до них для усіх, хто потребує допомоги;

льних послуг; забезпечення розроблення та виконання програм
для постраждалих осіб;
визначення потреб територіальних громад у забезпеченні фахівцями із соціальної роботи та психологами, створенні загальних і
спеціалізованих служб підтримки
постраждалих осіб;
застосування визначеного законодавством механізму притягнення до відповідальності осіб,
винних у вчиненні домашнього
насильства та насильства за ознакою статі; забезпечення розроблення та виконання програм для
кривдників;
удосконалення законодавства про
адміністративну та кримінальну
відповідальність посадових осіб
за
нехтування
службовими
обов’язками щодо запобігання,
розслідування, переслідування та
покарання за скоєння домашнього насильства, особливо дома-

забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг особам, постраждалим
від домашнього насильства та насильства за ознакою статі; затвердження стандартів надання соціа-
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шнього насильства стосовно дітей, та насильства за ознакою
статі;

щодо форм насильства, якого зазнають діти, жінки та чоловіки
вразливих груп (особи з інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, учасники
бойових дій, молодь, спільноти,
бездомні, наркозалежні, постраждалі від торгівлі людьми тощо).

навчання та підвищення рівня
професійної
компетентності
суб’єктів, що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, з питань, що
регулюються Законами України
“Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та іншими законодавчими актами,
спрямованими на розв’язання зазначеної проблеми;

Ще у 2017 році у заключних зауваженнях щодо 8-ї періодичної
доповіді України, Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок
(CEDAW) наголосив34 на вирішальній ролі законодавчої влади у
забезпеченні повного виконання
Стамбульської конвенції. У 2018
році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у Заключних зауваженнях
Комітету. Зобов’язання подолання гендерно-обумовленого насильства узгоджується із зобов’язанням уряду у досягненні
Цілей сталого розвитку №5, а
саме – усуненні всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах.

проведення комплексної, а також
орієнтованої на різні групи населення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи,
спрямованої на запобігання домашньому насильству, гендернообумовленого насильства
забезпечення збору даних про факти домашнього насильства, зокрема домашнього насильства стосовно дітей, та насильства за ознакою статі, проведення досліджень

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами,
або Стамбульської конвенції.

34

CEDAW-Concluding-Observations-UKR.pdf
(mil.gov.ua)
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Ми, Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, звертаємось до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
(далі – Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок
і домашньому та гендерно обумовленому насильству.
Найбільш поширеною формою порушення прав людини є насильство
стосовно жінок, зокрема різні прояви домашнього насильства. Карантин,
пов’язаний із COVID-19 загострив проблему та висвітлив прогалини у системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020
року надійшло майже 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період
минулого року. В умовах дотримання карантину все більше жінок, дітей
і людей похилого віку зазнають насильства і часто залишаються вдома поряд з кривдниками. Закликаємо представників влади не ігнорувати ці
проблеми і вжити невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотність покарання за насильство й надання максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам,
особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю.
Важливо відзначити, що Україна брала безпосередню участь у розробці
Стамбульської конвенції та підписала її ще 2011 року. Пройшло майже десять років, проте наша країна досі її не ратифікувала. Звертаємось до Вас
із закликом щодо невідкладної ратифікації Стамбульської конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, що стала результатом багаторічної поступової та фундаментальної
роботи європейської спільноти з визнання проблеми насильства щодо жінок і розробки шляхів з подолання цього явища.
Крім того, Стамбульська конвенція є беззаперечно прогресивним документом, що забезпечує низку комплексних заходів із запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству. Вона визнає насильство стосовно жінок порушенням прав людини і, водночас, одним з
видів дискримінації. Важливо взяти до уваги, що в 2017 році Комітет ООН
із ліквідації дискримінації щодо жінок в остаточних зауваженнях до 8-ї
періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок підкреслив вирішальну роль законодавчої влади України у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції.
В 2018 році Уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у цих зауваженнях, однак питання
щодо ратифікації конвенції залишається невирішеним, що не може не
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впливати на політичний імідж України. Приєднання України до міжнародного “Партнерства Біарріц” визначає забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству як одне із зобов`язань.
Ратифікація Стамбульської конвенції сприяє комплексному підходу до
боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та суттєво
доповнює існуючі інструменти, пропонує нові визначення термінів, посилює захист від дискримінації за ґендерною ознакою. Необхідність ратифікації Стамбульської конвенції зумовлена наближенням чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також
пов’язана із зобов’язаннями України у сфері захисту прав людини перед
Радою Європи.
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства звертається до депутатів Верховної Ради України з
закликом щодо невідкладної ратифікації Стамбульської конвенції і запровадження в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно зумовленому насильству.
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