СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
В РАМКАХ ПРОЕКТУ:
МОБІЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ЖІНОК ПРОТИ
ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНОГООРІЄНТОВАНОГО НАСИЛЬСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ


Дизайн дослідження:




ситуаційний аналіз

Цільові групи:
Внутрішньо переміщені жінки 18-59 років;
 Експерти (представники правоохоронних органів, Центрів
СССДМ, НУО, лідери із числа внутрішньо переміщених
жінок)




Тривалість дослідження:




1 березня – 31 липня 2016 р.

Мета:


Здійснити аналіз поширеності різних типів і форм насилля
у внутрішньо переміщених сім’ях, його причин і
готовності жінок протистояти йому

САЙТИ ДОСЛІДЖЕННЯ




м. Київ (100 осіб)
Київська область (100 осіб)












м. Маріуполь (41)
м. Краматорськ (25)
м. Бахмут (35)






м. Запоріжжя (50)
м. Бердянськ (50)







м. Одеса (35)
м. Чорноморськ (30)
м. Білгород-Дністровський (35)

Полтавська область (100 осіб)
м. Полтава (50)
м. Миргород (25)
м. Гадяч (25)

Харківська область (100 осіб)




Запорізька область (100 осіб)

м. Старобільськ (50)
м. Сєверодонецьк (50)

Одеська область (100 осіб)





Донецька область (101 особа)






м. Дніпро (50)
м. Жовті Води (50)

Луганська область (100 осіб)



Дніпропетровська область (100 осіб)





м. Ірпінь (30)
м. Ворзель (20)
с. Літки (20)
с. Соснівка (15)
смт Коцюбинське (15)



м. Харків (50)
м. Ізюм (25)
смт Куп’янськ-Вузловий (25)

Черкаська область (102 особи)



м. Черкаси (52)
м. Умань (50)

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Опитування жінок із
числа ВПО
Вибірка цільова,
багатоступенева,
стратифікована, з
використанням квотного
методу відбору на
останньому етапі
 Опитування експертів
 Рівень досяжності: 63%


10 національних
 40 регіональних (по 4
експерти в області)


1. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ
ПОРТРЕТ ОПИТАНИХ ЖІНОК ІЗ
ЧИСЛА ВПО

Майже дві третини залучених до дослідження жінок із числа
ВПО до переїзду проживали в Донецькій області, решта  в
Луганській.
 Більше половини опитаних жінок (57%) переїхали разом з
усіма членами сім’ї.
 Після переїзду більшість респонденток пройшли
перереєстрацію в державних органах (86%).


Час переїзду жінок ВПО з окупованої території,
%
Менше місяця тому

0

Від 1 місяця до півроку…4
Від півроку до року тому

14

Від року до 2-х років тому
Більше двох років тому

66
16

Розподіл жінок ВПО за віковими групами, %
18-29 років

21

30-39 років
40-49 років

50+ років



36
22

21

Половина опитаних жінок (50%) мають дітей до 17 років.
Сімейний стан жінок ВПО, %
Офіційний шлюб

39

Фактичний шлюб

10

Офіційне розлучення
Розійшлися, але розлучення офіційно не
оформлене
Вдови
Ніколи не були заміжніми / в фактичному шлюбі

21
7
8
15







Після переїзду знижується
Порівняння зайнятості чоловіків і
економічна активність жінок і
жінок, які проживають з партнером
чоловіків ВПО. Проте рівень
після переїзду, %
вимушеної незайнятості у жінок є
вищим, ніж у чоловіків, що
Офіційне працевлаштування,
30
повний робочий день
викликає у перших більшу
залежність.
7
Офіційне працевлаштування,
9
неповний робочий день
Попри отримання соціальної
20
допомоги від держави (61%),
Підробляють
17
більшість жінок із числа ВПО
7
перебувають у скрутному
Безробітні
9
матеріальному становищі: третині
(34%) не вистачає коштів навіть
9
На пенсії
7
на предмети першої необхідності,
а половині (49%) вистачає коштів
0
Навчаються
1
на найбільш необхідне, але вони
Чоловіки
змушені заощаджувати.
4
Не працюють через втрату
2
Жінки
працездатності
Однією із найбільш болючих
0
проблем для ВПО  є брак
Ведуть домашнє господарство
14
власного житла, адже лише 2%
жінок проживають у власному
У відпустці по догляду за 0
18
дитиною
житлі.
Ведуть бізнес

2
1

49

2. СТАВЛЕННЯ ДО ПРОБЛЕМИ
ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНООРІЄНТОВАНОГО НАСИЛЬСТВА В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

2.1. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ПОГЛЯДІВ У СУСПІЛЬСТВІ
Опитані жінки демонструють незгоду із патріархальними
стереотипними уявленнями щодо подружніх стосунків.
 Більшість респонденток (92-98%) негативно ставляться до
фізичного та сексуального домашнього насильства.
 47% вважають, що свари і конфлікти в сім’ї досить часто
закінчуються проявами насильства.
 43% вважають, що насильство нічим не можна виправдати.


Гендерні погляди респонденток, %
Хороша дружина повинна у
всьому слухатися чоловіка,
навіть якщо вона з ним не згодна
Сімейні проблми повинні
обговорюватися лише в колі
родичів
Сторонні люди не повинні
втручатися у сварки між
чоловіком та дружиною

23

4

73

Погоджуюсь
75

23

75

21 4

2

Не
погоджуюсь
Важко
відповісти

2.2. УЯВЛЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ
ПРОБЛЕМАТИКИ ГОН, ОСНОВНИХ ФОРМ ТА
ПРОЯВІВ НАСИЛЬСТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП
ПІДВИЩЕНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ
 Насильство

проявляється на
трьох рівнях:
 на рівні сім’ї;
 на рівні громади;
 на рівні держави.



Основними формами
насильства в українському
суспільстві є:
 економічне;
 фізичне;
 психологічне;
 сексуальне;
 гендерне насильство в сім’ї;
 торгівля людьми;
 вимушене заміжжя.

2.2. УЯВЛЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ
ПРОБЛЕМАТИКИ ГОН, ОСНОВНИХ ФОРМ ТА
ПРОЯВІВ НАСИЛЬСТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП
ПІДВИЩЕНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ


Найбільш вразливими до ГОН є:
 жінки;
 діти та підлітки;
 особи, які мають розірвані соціальні зв’язки;
 сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах,
соціально незахищені верстви населення, безробітні;
 групи людей, які переміщаються, беруть участь у військових
діях;
 представники меншин;
 люди працездатного віку від 18 до 50-60 років;
 сім’ї, де один із членів має функціональні обмеження.

2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТАМИ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ТА
ПРОВОКУЮЧИХ ЧИННИКІВ ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНООРІЄНТОВАНОГО НАСИЛЬСТВА
суспільні фактори, зокрема:
 нестабільна та загрозлива політична ситуація в країні, військові дії;
 кризова економічна ситуація в країні;
 ставлення соціуму до життєвих цінностей, поширеність стереотипних
уявлень;
 особистісні фактори, зокрема:
 економічно-юридичний статус особи (втрата/зміна місця роботи, низький
рівень доходу, матеріальна залежність, статус тимчасово переміщеної
особи;
 психологічні особливості (агресія, соціальна неадаптованість,
неможливість соціалізуватися; невпевненість у собі, низька самооцінка,
невміння відстояти свою позицію, незрілість особистості, не вміння бачити
результати своїх дій; страх покинути чоловіка, адже немає куди піти,
неможливість себе захистити; наявність будь-якої залежності; особистісні
якості людини, її виховання; позиціонування себе в якості жертви);
 низький рівень правосвідомості і поінформованості населення щодо
насильства.


2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЖІНКАМИ ІЗ ЧИСЛА ВПО ОСНОВНИХ
ПРИЧИН ТА ПРОВОКУЮЧИХ ЧИННИКІВ ДОМАШНЬОГО ТА
ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАСИЛЬСТВА















проблеми з заробітками, доходами (57%);
проблеми з житлом, умови життя, побут (46%);
надмірне вживання алкоголю/вживання наркотиків (29%);
люди не хочуть поступатися один одному (28%);
проблеми на роботі/з працевлаштуванням (27%);
проблеми з витратами (22%);
конфлікти з батьками/дітьми/родичами (18%);
суперечки в політичних поглядах (16%);
ревнощі (11%);
розподіл хатніх обов’язків (7%);
проблеми зі здоров’ям (5%);
інтимні стосунки (4%);
розбіжності в релігійних поглядах (2%).

3. ПОШИРЕННЯ ДОМАШНЬОГО ТА
ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО
НАСИЛЬСТВА В СЕРЕДОВИЩІ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ЖІНОК ТА
ЙОГО НАСЛІДКИ

3.1. ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНООБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ЖІНОК ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
 71% представниць цільової групи стикалися принаймні з однією з форм
насильства до або після вимушеного переїзду з територій збройного
конфлікту.


Принаймні про одну насильницьку ситуацію до переїзду повідомили 61%
респонденток, в той час як частка жінок, які постраждали від подібних
випадків після переміщення, становить 56%.
Частка жінок, які пережили принаймні один випадок,
пов'язаний із різними формами насильства, до та після
внутрішнього переміщення, %

Всі форми насильства
Психологічне насильство
Контролююча поведінка
Фізичне насильство
Економічне насильство
Сексуальне насильство

56 61
50
24
22
4

4

15
13 17
11

після переміщення

до переміщення

57

3.2. ОБСТАВИНИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ СИТУАЦІЙ
Категорії кривдників

Незнайома особа / особи
Друг / знайомий / сусід
Колишній чоловік / партнер
Роботодавець / колега по роботі
Теперішній чоловік / партнер
Медичний працівник





До переїзду,
n=614
28
20
27
15
13
6

Після переїзду,
n=564
38
24
8
20
12
19

28% респонденток наголошують на відсутності будь-яких
провокуючих факторів насильницької поведінки.
Кожна четверта пов’язує мотиви агресії з особистістю кривдника,
зокрема його настроєм на момент інциденту або рисами характеру,
чверть постраждалих – із статусом кривдника.
Практично кожна п’ята жінка вважає, що відповідний факт
насильства був зумовлений незадовільними умовами життя та
побуту або низьким рівнем доходів, кожна сьома жінка також
асоціює подібні інциденти з проблемним розподілом витрат
домогосподарства.





3.3. НАСЛІДКИ ПЕРЕЖИТОГО НАСИЛЬСТВА
Фізичні травми та пошкоджень:
 Вплив досвіду пережитого насильства на
 подряпини, забої, гематоми (24%);
стосунки з близькими людьми:
 травми ока, вивихи, розтягнення
 відчувала складнощі в спілкуванні з
(7%);
близькими (30%);
 глибокі рани, переломи кісток, вибиті  зривала на близьких своє роздратування,
зуби, інші серйозні травми (3%);
поводила себе агресивно (25%);
 захворювання, які передаються
 відчувала постійне відчуття сорому /
статевим шляхом (2%);
провини (21%);
 вогнепальні поранення, опіки (1
 перестала довіряти близьким людям (12%);
респ.).
 повністю припинила спілкування (6%).
Психологічні проблеми:
 Вплив досвіду пережитого насильства на
 нав’язливі спогади про ці події,
професійну діяльність:
проблеми зі сном (48%);
 втратила впевненість у власних силах (32%);
 постійне відчуття страху (38%);
 не могла зосередитись на роботі (29%);
 відчуття власної провини внаслідок
 не працювала деякий час внаслідок
інциденту (23%);
отриманих травм (9%);
 глибока депресія (23%);
 погіршилися стосунки з колегами по роботі
 озлобленість, спалахи
(7%);
неконтрольованої агресії (19%).
 втратила роботу / була вимушена
звільнитися (6%).

4. СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ У ВИПАДКУ
ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНООБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА
ЗВЕРНЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ПО
ДОПОМОГУ

4.1. МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА
Моделі поведінки

n=564

Намагалася згладити конфлікт, заспокоїти кривдника

31

Нічого не робила

30

Кричала, сварилася

26

Терпіла, плакала тощо

22

Дзвонила родичам, членам сім’ї

12

Дзвонила подрузі, другу, близькій людині

11

Застосовувала фізичну силу, щоб захиститися

10

Дзвонила до поліції

10

Намагалася покликати / кликала на допомогу

10

Намагалася втекти / втікала

9

Намагалася піти з дому більше, ніж на 1 день / йшла з дому

5

Інше

3

4.2. ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ЗВЕРНЕННЯ
ПОТЕРПІЛИХ ПО ДОПОМОГУ, НА ДУМКУ ОПИТАНИХ
ЕКСПЕРТІВ, НЕОБХІДНО:











ширше висвітлювати проблему ГОН в суспільстві через ЗМІ, зокрема
телебачення та Інтернет, створювати спеціалізовані передачі, соціальні
фільми, мотиваційні ролики, друковану продукцію, білборди, потрібно
демонструвати позитивні історії виходу з проблеми;
проводити інформаційні кампанії, інформувати населення щодо того, куди
звертатися, за допомогою;
створювати відповідні умови через діяльність реабілітаційних центрів,
притулків тимчасового перебування, кризових центрів тощо, розвивати
різні види сервісів в залежності від виду насильства;
проводити тренінги, лекції, навчання, в тому числі в загальноосвітніх
навчальних закладах;
розвивати роботу Центрів зайнятості, де жінки перебувають на обліку;
формувати довіру в суспільстві до держави, представників органів влади,
поліції, психологів, формувати культуру звернень;
створювати гарячі лінії телефону довіри;
створювати умови для більшого соціального захисту.

5. ОЦІНКА ПОТРЕБ У ПОСЛУГАХ ДЛЯ
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО
ТА ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА

«Якщо особа зіштовхується з Причини незвернення постраждалих по допомогу
в випадку насильства, % респонденток, які
проявами насильства в своїй
пережили принаймні один випадок насильства,
родині, чи має він/вона
але не розповідали про це нікому (n=207)
звертатися по допомогу?», %
Ні, ні за яких
обставин

14

Тільки у випадку,
якщо є безпосередн
загроза життю чи…

20

Так, якщо потрібна
медична чи
психологічна…

21

Так, в будь-якому
випадку

Важко відповісти

42

3

Вважала, що зможу справитися з
наслідками сама
Не вбачала нічого особливого в
цій
ситуації
/
вважала
нормальним явищем
Мені було соромно
Думала, що вже нічого не можна
вдіяти / ніхто не зможе мені
допомогти
Не знала до кого звернутися
Боялася розголосу та суспільного
осуду
Боялася, що, якщо розповім комунебудь, то буде ще гірше

35
32
16
14
10
9
7

Послуги, які необхідні для
постраждалих від насильства в сім’ї:











соціально-психологічні (47%);
надання тимчасового житла
(45%);
фінансова допомога (38%);
юридична консультація, правова
підтримка (32%);
медичні (оперативна діагностика,
лікування) (31%);
реагування правоохоронних
органів (24%);
розвиток груп підтримки для
постраждалих (15%);
надання інформаційних послуг
(14%);
судово-медична експертиза (12%);
супровід в медичні та
правоохоронні заклади (6%).

Необхідна інформація щодо:













контактів гарячих телефонних ліній
(46% від усіх респонденток);
послуг, які надаються
постраждалим від насильства
(29%);
конкретних організацій, які
надають таку допомогу (28%);
кризових центрів/притулків (25%);
того, як себе поводитися у випадку
насильства (в друкованому вигляді)
(23%);
законодавства з питань насильства
в сім’ї і захисту прав постраждалих
(19%);
роботи груп психологічної
підтримки для постраждалих
(15%);
існуючих корекційних програмах
для агресорів (10%).

Розподіл відповідей респонденток щодо ефективності джерел
інформації, %
Телебачення

75

18

Інтернет

54

22
49

Гарячі телефонні лінії
Вулична реклама

39

15

38

Знайомі, родичі, колеги
Преса

35

11

32

Органи влади

32
32

Громадські організації
Радіо

7

61

24

36

49
Джерела для
попередження
Джерела для
допомоги

Державні заклади надають
наступні послуги постраждалим
від насильства:












психологічна допомога;
правова допомога, зокрема
відновлення документів;
надання тимчасового
притулку;
соціальний захист;
соціальна-економічна
(гуманітарна допомога);
медична допомога;
інформаційна допомога;
перенаправлення до закладів
охорони здоров’я;
пошук житла;
супровід до місцевих органів
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування
тощо.

НУО надають наступні послуги
постраждалим від насильства:


психологічну допомогу;



сприяння в отриманні медичної допомоги;



реабілітаційні заходи для осіб, які зазнали
насильства;



соціально психологічні тренінги;



юридична допомога;



надання комплексної допомоги силами
мобільних бригад;



надання гуманітарної, грошової допомоги;



реалізація спеціалізованих програм,
проектів;



корекційна робота з чоловіками;



спрощена система надання послуг при
відсутності документів;



надання житла для тимчасового
проживання;



екстрена мобільна допомога.

АЛЕ!
цих послуг
недостатньо;
 їх діяльність не
системна;
 бракує необхідних
служб особливо в
невеликих населених
пунктах;
 бракує підготовлених
кваліфікованих
спеціалістів (вузької
направленості) з
питань ГОН;
 бракує ресурсів.




Сьогодні необхідно:
 посилити інформаційні заходи,
орієнтовані на різні категорії
населення з питань ГОН;
 внести програмні зміни у
навчанні, підвищенні кваліфікації
спеціалістів різних галузей
(освітян, медиків, правоохоронців,
психологів, соціальних
працівників).
 забезпечити сталість і системність
роботи з урахуванням сучасних
викликів та особливостей
насильства;
 особливу увагу приділяти
питанню результативності
наданих послуг.

6. МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ЖІНОК

Розподіл відповідей респонденток на запитання
«Чи берете Ви участь в діяльності будь-яких
громадських організацій/об’єднань?», %
Так, як
волонтер
11%

Так, як
співробітник
7%

Ні і не планую
брати участь
59%



Поки що ні,
але хотіла б
брати участь
23%

152 лідерки із числа ВПО, із них:
 69 – співробітниці/волонтери
НУО, які надають послуги
ВПО;


83 – потенційні лідери, які
бажають допомагати ВПО

Частка жінок, які готові брати участь у діяльності якоїнебудь громадської організації/об’єднання за областями, %
Одеська
Донецька
Харківська
Дніпропетровська
Запорізька
Луганська
Черкаська
Полтавська
Київська
м. Київ

43
35
32
30
29
29
28

18
8
6

