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Тези до участі 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Л.Денісової у 

засіданні  круглого столу з нагоди 20 річниці прийняття Резолюції Ради 

безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 

(21 жовтня 2020 року, о 12:00,  відео конференція (ZOOM)) 

 

Укріплення міжнародного миру та безпеки – питання, яке завжди 

поставало перед цивілізованими країнами світу для запобігання війни як 

найбільш небезпечного рівня міжнародного конфлікту. 

Ключовою тезою низки міжнародних документів, присвячених 

забезпеченню прав людини, є тісний причинно-наслідковий зв’язок між 

рівністю, розвитком та миром. 

 

У 2000 році Радою Безпеки ООН була прийнята резолюція 1325 „Жінки, 

мир, безпека”, яка підкреслює важливість забезпечення рівноправної, всебічної 

та активної участі жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів, підтримці та 

зміцненні миру та безпеки. 

Нині понад  70 країн – членів ООН (38% від усіх держав – членів ООН) 

мають Національні плани дій з виконання резолюції 1325. 

 

В Україні «Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» прийнято Урядом на 

початку 2016 року як інструмент досягнення істотної рівності між чоловіками і 

жінками до, під час і після конфлікту. 

Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року № 113-р 

Тим самим на державному рівні було визнано необхідність активної участі 

жінок у подоланні, попередженні конфліктів та миробудівництві, а також 

готовність долати проблему гендерно зумовленого насильства.  

Україна стала першою країною, яка прийняла Національний план дій 

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ в умовах 

збройного конфлікту.   

 

Дотримання прав і свобод осіб, які постраждали від тимчасової окупації та 

збройного конфлікту є пріоритетним у системі моніторингу дотримання прав 

і свобод людини Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і постійно 

висвітлюється в окремому розділі щорічної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини «Про стан додержання та захист прав і свобод 

людини і громадянина в Україні», що здійснюється Уповноваженим Верховної 

Ради з прав людини.  

http://www.peacewomen.org/member-states
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У 2019 році до Уповноваженого звернулося 47 393 особи, що практично вдвічі 

більше, ніж у 2018 році (25 410), а станом на 21.10.2020 надійшло 34615 

звернень. 

Аналіз письмових та усних звернень громадян свідчить про наступні блоки 

проблем захисту постраждалих: 

- на сьогодні чинним законодавством не врегульоване питання 

соціального захисту цивільних жертв збройного конфлікту на етапі 

переходу їх до мирного життя; 

- відсутня єдина державна система обліку загиблих та 

поранених цивільних осіб під час воєнних дій; 

- соціальна незахищеність осіб, незаконно позбавлених 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; 

- порушення прав та інтересів членів сімей осіб, зниклих 

безвісти за особливих обставин, відсутність єдиного реєстру таких осіб; 

- не створена система міжвідомчого виявлення осіб, які 

постраждали від усіх форм насильства в умовах збройного конфлікту, 

надання постраждалим комплексного, своєчасного захисту та доступу до 

правосуддя; 

- складність процедури встановлення фактів, що мають 

юридичне значення; 

- відсутня система соціального захисту дітей, які отримали 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів; 

- порушення права на отримання гарантованих державою 

соціальних виплат, у тому числі пенсійних виплат ВПО та цивільного 

населення, яке проживає на непідконтрольних територіях; 

- відсутні позитивні дії до вразливих груп жінок і чоловіків в 

умовах пандемії з метою доступу до інформації, правосуддя, освіти, 

зайнятості, медичних та соціальних послуг, інтеграції їх у суспільство. 

 

Всі ці проблеми стосуються в найбільшій мірі жінок.  

 

Станом на початок жовтня 2020 року в Україні обліковано 1 458 977 

внутрішньо переміщених осіб, з них близько 58%– це жінки.  

 

74% від загальної кількості літніх людей, які постраждали від конфлікту, 

включаючи ВПО складають літні жінки. 
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Серед 7 % ВПО, які активно шукали роботу, – 83 % жінок та 17 % 

чоловіків. 

 

Вище перелічені проблеми підсилюються існуючою нерівністю у доступі 

жінок і чоловіків до: 

-  процесу прийняття рішень, ресурсів, влади; 

- наявними стереотипами щодо ролей жінок і чоловіків у суспільному та 

політичному житті, які негативно впливають на представленість та 

участь жінок в таких процесах.  

 

Жінки значно менше, ніж чоловіки, залучені до врегулювання та 

розв’язання міжнародного збройного конфлікту в Україні у складі структур 

безпеки і оборони та офіційних переговорних місій.  

 

Так, у 2020 році до складу тристоронньої контактної групи з мирного 

врегулювання ситуації на окремих територіях сходу України входили лише 2 

жінки від України, які відповідають за гуманітарні та соціально-економічні 

питання. 

 

Окремо хочу наголосити, що: 

-  досі не створено систему ідентифікації, попередження та 

реагування на безпекові виклики; 

- - не сформована система раннього оповіщення населення про 

небезпеки, пов’язані із збройною агресією;  

- відсутня система підготовки фахівців надання психологічної 

допомоги постраждалим від конфлікту; 

- - не створено системи моніторингу впливу збройної агресії РФ на 

потреби та доступності адміністративних, медичних та соціальних послуг, 

надання правової допомоги для різних груп жінок і чоловіків у регіонах 

України. 

 

Цього 2020 року завершується термін дії першого Національного плану дій 

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».  

 

Вважаю, що наступний План дій повинен передбачити дієві механізми 

забезпечення: 

1) повної та рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті 

рішень на всіх етапах миробудування, включно з участю у мирних 

переговорах, реінтеграції та примирення; 
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2) запобігання конфліктам, попередження насильства за ознакою 

статі, попередження всіх форм експлуатації; підтримки мирних ініціатив; 

3) захист прав і врахування потреб постраждалих в умовах 

конфліктів і після їх завершення, зокрема від різних форм насильства та 

переслідування;  

4) допомога та відновлення – врахування особливих потреб 

жінок та дівчат, у тому числі уразливих категорій в економічному 

відновленні та перехідному правосудді в конфліктних та 

постконфліктних ситуаціях. 

 

Користуючись нагодою, хочу звернути увагу на необхідність вирішення 

проблеми забезпечення кадрами структур, які повинні реалізовувати 

Національний план дій як на центральному, так і на місцевому рівні. 

Навіть досконало прописаний документ не зможе гарантувати його 

практичну реалізацію без достатніх людських та фінансових ресурсів. 

 

Дякую за увагу! 

 

 


