
Конституцією та заКонами уКраїни  
заборонено дисКримінацію й гарантовано  

рівні права та можливості жінКам  
і чоловіКам у всіх сферах суспільного життя

дискримінація за озна-
кою статі - дії чи бездіяльність, що виражають 
будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за 
ознакою статі, якщо вони спрямовані на 
обмеження або унеможливлюють виз-
нання, користування чи здійснення 
на рівних підставах прав і свобод 
людини для жінок і чоловіків (за-
кон україни «про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», стаття 1)

Якщо …

•	 вам	відмовляють	у	прийомі	на	роботу
•	 вас	просять	чи	примушують	звільнитися	з	ро-
боти

•	 вам	платять	меншу	заробітну	плату,	ніж	фахів-
цям	тієї	ж	самої	кваліфікації

•	 вам	чинять	перешкоди	у	просуванні	по	службі
•	 ви	 батько/мати	 і	 вам	 відмовляють	 у	 відпустці	
по	догляду	за	дитиною

тому що:

•	 «у	вас	малі	діти,	які	можуть	часто	хворіти	»
•	 «ви	щойно	одружилися,	можете	 завагітніти	 та	
піти	у	декрет»

•	 «ви	 заміжня	 і	 маєте	 чоловіка,	 який	 може	 вас	
утримувати»

•	 «ви	жінка	і	вам	не	потрібна	керівна	посада»
•	 «у	 вас	 дружина,	 яка	 має	 доглядати	 дитину	 /		
у	вас	інтенсивний	темп	роботи»

•	 Правоохоронних	органів	_________________________ 	
	_______________________________________________

•	 Міністерства	соціальної	політики	України		
www.mlsp.gov.ua 

•	 Уповноваженого	Верховної	Ради	України		
з	прав	людини	www.ombudsman.gov.ua

•	 Центрів	надання	безоплатної	правової	допомоги	на	
місцях	http://legalaid.gov.ua

•	 Місцевих	державних	адміністрацій	 ________________ 	
	_______________________________________________

•	 Експертної	ради	з	протидії	дискримінації	за	ознакою	
статі	01023, м. Київ, вул. еспланадна, 8/10, 

•	 email:	genderpolicy@ukr.net
•	 Міжнародного	жіночого	правозахисного	центру	Ла	
Страда	Україна	0-800-500-33-5	або	386,		
www.la-strada.org.ua/

•	 Громадської	організації	«Центр	«Жіночі	перспективи»	
+38 0322 295 50 60,  www.women.lviv.ua

•	 Коаліції	з	протидії	дискримінації	в	Україні		
www.AntiDi.org.ua	,	тел.	+380 (44) 451 72 17 

•	 Інформаційно-консультативного	жіночого	центру  
www.empedu.org.ua 

•	 Юридичних	приймалень	Української	Гельсінської	
спілки	http://helsinki.org.ua/ 

ЦЕ ДИСКРИМІНАЦІЯ І ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ

Якщо вдома…

•	 вас	 кривдять,	 застосовують	 фізичне	 насильство	 або	
принижують	 чоловік/дружина	 (партнер/партнерка),	
свекор/свекруха,	тесть/теща

•	 ваш	 чоловік/дружина	 (партнер/партнерка)	 чи	 інші	
члени	 родини	 обмежують	 вашу	 економічну	 свободу	
(забороняють	працювати,	контролюють	витрати/дохо-
ди,	втручаються	у	розпорядження	майном)	

•	 ваш	чоловік/дружина	(партнер/партнерка)	примушує	
вас	до	сексуальних	стосунків

ЦЕ НАСИллЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ І ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ

	Якщо на робочому  
 місці керівник чи колеги:

•	 практикують	небажані	доторки	до	вашого	тіла
•	 вас	примушують	до	вступу	в	статевий	зв’язок	під	за-
грозою	звільнення

•	 допускають	 на	 вашу	 адресу	 неприйнятні	 висловлю-
вання	сексуального	характеру	

Якщо представники  
міліції, суду  

та інших органів влади:

•	 відмовляються	брати	у	вас	 заяву	про	насиль-
ство	в	сім’ї,	зґвалту	вання,	сексуальні	домаган-
ня	або	про	факти	дискримінації

•	 відмовляють	у	притягненні	кривдника	до	від-
повідальності	

•	 під	 час	 розгляду	 ваших	 звернень	 звинувачу-
ють	вас	у	провокації	насильства,	виправдову-
ють	зґвалту	вання	та	сексуальні	домагання	ва-
шим	зовнішнім	виглядом

•	 повчають	 вас	 про	 відповідаль	ність	 за	 збере-
ження	сім’ї	тощо	

•	 ігнорують	право	батька/матері	на	спільне	ви-
ховання	дитини	після	розлучення

ви  
моЖете  

ЗвернутисЯ  
За Захистом  

до: 

ЦЕ ДИСКРИМІНАЦІЯ І ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ

ЦЕ СЕКСУАлЬНІ ДОМАГАННЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ  
І ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ

Інформаційний	матеріал	розроблено	за	підтримки			
Американського	народу,	наданої	через	Агентство	США	з	міжнародного	розвитку		
(USAID)	в	рамках	Проекту	«Справедливе	правосуддя»


