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ЯК РОЗПІЗНАТИ ҐЗН?
ҐЗН може трапитися в різних місцях, наприклад вдома, у школі, таборі, у парку, на вулиці, в 
машині, поїзді, автобусі – і злочинцем може бути знайома нам людина, чи хтось, кого ми не 
пізнаємо.
Існує багато видів ҐЗН. Ось деякі з найпоширеніших видів ҐЗН:

 

 

 

 

ЩО ТАКЕ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО?

Термін «ґендерно зумовлене насильство» (ҐЗН) використовується для опису будь-якого 
акту, що завдає шкоди і скоєне проти будь-якої людини на основі соціальних/гендерних 
відмінностей між чоловіками та жінками. Сюди входять акти заподіяння фізичної, 
сексуальної, психічної шкоди чи страждань або загроза таких актів, а також інші форми 
позбавлення волі.

ҐЗН походить з нерівних владних відносин між чоловіками та жінками та, як наслідок, 
дискримінації жінок. ҐЗН може торкнутися як чоловіків, так і жінок, але жінки та дівчата 
непропорційно більше страждають від цього виду насильства. Ризик гендерного 
насильства щодо жінок і дівчат ще більше зростає у кризові часи. Деякі жінки та дівчата 
мають більший ризик, наприклад, люди з обмеженими можливостями та представники 
спільноти ЛГБТІ+.

 До фізичного насильства відносять удари, ляпаси, побиття, тряску, 
штовхання, укуси, висмикування за волосся, спалювання, тортури, 
удушення, порізи, стрілянину тощо. Іншими словами, це навмисне 
застосування насильницької фізичної сили для заподіяння реальної 
чи ймовірної фізичної шкоди чи страждань особі, яка не має 
сексуального характеру. 

 Емоційне насильство включає принизливе чи таке, що принижує 
гідність, поводження, образи, постійне присоромлення, приниження,
постійну критику, переслідування, приставання, небажані контакти, 
одиночне ув’язнення або ізоляцію, залякування або погрози фізичної 
розправи. Цей вид насильства включає в себе постійні напади на 
особистість даної людини, а також заподіяння психічної чи емоційної шкоди.

 К сексуальному насилию відносять, серед іншого, зґвалтування, насильні поцілунки 
та дотики, насильний контакт, завдання каліцтв жіночим геніталіям. Іншими словами, 
сексуальне насильство означає примус людини до участі в сексуальних діях без згоди, 
незалежно від того, чи усвідомлює дана особа це чи ні, включаючи дії, пов'язані з 
проникненням у тіло, дії без проникнення в тіло, а іноді навіть дії, не пов'язані із 
фізичним контактом.

 Браки по принуждению - це шлюби, в яких одна чи обидві сторони особисто не 
висловили своєї повної та вільної згоди на шлюб. Раннім шлюбом вважається 
будь-який шлюб, у якому хоча б однієї зі сторін менше 18 років. Дитячий шлюб 
вважається формою примусового шлюбу, якщо одна або обидві сторони не висловили 
повної, вільної та усвідомленої згоди.

Незалежно 
від обставин, 

насильство щодо 
жінок і дівчаток 
неприпустимо!
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ҐЗН може приймати й інші форми, такі як ненадання
можливості здобуття освіти та доступу до освіти, 
системи охорони здоров'я та економічних ресурсів, або

 насильство з боку інтимних партнерів, якщо насильство 
відбувається у контексті інтимних відносин тощо.

                    Деякі форми ҐЗН більш помітні, наприклад, фізичне 
                насильство, тоді як існують і інші форми, які найважче 
розпізнати через наявність невідповідних соціальних норм. До них 
відносяться позбавлення дівчат/жінок можливості звертатися до лікаря, 
відвідувати школу, працювати або розпоряджатися грошима, а також 
ранній шлюб, подружнє зґвалтування, операції, що калічать жіночі 
статеві органи, коментарі сексуального характеру тощо. 

Розуміння наслідків ҐЗН також може допомогти нам розпізнати випадки 
такого насильства. Від наслідків ҐЗН страждають не лише жінки та 
дівчата, а й їхні сім'ї та діти:

 

 

 

 

ҐЗН — 
це не особиста 

проблема чи 
проблема лише однієї 
окремої родини. Все 

суспільство несе 
відповідальність за 

безпеку жінок та 
дівчат!

Люди, 
які надають послуги та 

допомогу, повинні поважати вашу 
конфіденційність та зберігати те, що 

ви їм повідомляєте, як конфіденційну 
інформацію. Якщо ви розповісте про 
свій досвід і попросите допомоги, ті, 
хто допомагає вам, повинні запитати 

вашої згоди при плануванні підтримки 
та направлення в інші служби. За 

винятком випадків, коли існує ризик 
самоушкодження чи заподіяння шкоди 
іншим, випадки, коли жертвою ҐЗН є 

дитина, або випадки, коли 
злочинець є гуманітарним 

працівником.

 Фізичні наслідки  варіюються від відносно незначних 
травм до серйозних травм, що призводять до смерті 
чи постійної інвалідності; небажаної вагітності чи 
негативного результату вагітності; інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, інфекцій 
сечовивідних шляхів тощо.

 Психологічні наслідки включають почуття 
тривоги, нервозність, проблеми зі сном і 
концентрацією уваги, відсутність апетиту, 
гнів і дратівливість, депресію, 
самоушкодження та суїцидальні думки.

 Соціальні наслідки включають дистанціювання 
людини від друзів та сім'ї, втрату роботи або 
доходу, відрахування зі школи, соціальну ізоляцію 
та маргіналізацію тощо.
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ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ, ЯКЩО ВИ АБО ХТОСЬ 
З ВАШИХ ЗНАЙОМИХ ПЕРЕЖИВАЄ ҐЗН?

Якщо ви зазнали ҐЗН, не думайте, що вам потрібно це приховувати 
чи це ваша провина. Довіртеся комусь, кому ви довіряєте: 
     це може бути друг, людина, яка працює в центрі чи організації, 
         чи вчитель. Попросіть підтримки або допомоги. Якщо ви боїтеся 
             сказати, що сталося, ви можете хоча б отримати інформацію 
                про доступні послуги та процедури. Ви можете розповісти 
                про свій досвід, коли зважитеся і будете готові до цього.
                Якщо хтось із ваших знайомих каже вам, що він зазнав  
                ґендерного насильства, вислухайте його не засуджуючи, 
             повірте цій людині та надайте їй інформацію та підтримку 
            для доступу до існуючих служб.

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ
Акти ҐЗН можуть відбуватися неодноразово і можуть стати ще 
серйознішими. Приймаючи рішення про своє майбутнє, завжди 
пам'ятайте, що ваша власна безпека та безпека ваших дітей понад 
усе.
Існують служби та юридичні процедури, що забезпечують захист від 
злочинця. Ви можете відразу отримати допомогу від поліції та 
адміністрації центрів.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Якщо ви отримали тілесні ушкодження, ви можете отримати 
медичну допомогу у лікаря центру.

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Доступні різні послуги для допомоги у відновленні: від семінарів 
тільки для жінок у безпечних місцях до мовних курсів та 
консультацій із психологом. Хоча фізичні наслідки більш помітні, 
не менш важливо подбати про свій психічний стан та почуття.

Якщо ви 
зазнали ҐЗН, ви 

не самотні. 
Підтримка 

доступна! Ви не 
винні в 

насильстві!

ВИ НЕ САМОТНІ, ДОПОМОГА Є ДОСТУПНОЮ
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КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ:

Якщо вам потрібна емоційна або юридична підтримка, ви можете зв'язатися 
з Данською радою у справах біженців за телефоном +381 63 769 8018. 
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