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Стать і гендер

СТАТЬ:
◼ Біологічні відмінності, з 

якими народжуються 
чоловіки та жінки, хлопці 
та дівчата, та які є 
універсальними

ГЕНДЕР:
◼ Соціальні відмінності та 

відносини між статями, 
яким навчаються, які 
змінюються з часом і є 
різними у різних культурах



Домагання Насильство

Насильство та домагання

Небажані сексуальні натяки

Фізичний контакт

Сексуальні напади

Словесні образи Залякування
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Чому одна особа 
може переслідувати іншу? 

◼ Щоб утвердити свою владу чи авторитет

◼ Щоб принизити когось або змусити їх

почуватися небажаним або сміхотворним

◼ Через незнання, через нерозуміння того, як та 

чи інша поведінка змушує почуватися тих, на 

кого вона спрямована

◼ Сексуальні домагання: Прийнятна “мачо-

поведінка” на робочих місцях



Довідкова інформація

◼ Насильство:

◼ Питання прав людини, несумісні з гідною працею

◼ Впливає на стосунки на робочому місці, залученість 

працівників, здоров'я, продуктивність, якість державних і 

приватних послуг, і на репутацію підприємства 

◼ Впливає на участь на ринку праці, перешкоджаючи 

виходу жінок на ринок праці 

◼ Є неприйнятним і потребує вирішення

◼ Для подолання насильства та домагань у світі праці

докладаються зусиль на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях
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Відповідні міжнародні стандарти

• Філадельфійська декларація МОП (1944 р.)

• Конвенція МОП про дискримінацію (праця та заняття) 1958 р. (№ 111) та Рекомендація 111 

• Конвенція МОП про охорону праці (№ 155) та Рекомендація 164, 1981 р. 

• Конвенція МОП про корінні та народи, які ведуть корінний спосіб життя 1989 р. (№ 169)

• Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), Рекомендація № 

19 про насильство щодо жінок, 1992 р.

• Декларація ООН про ліквідацію насильства щодо жінок, 1993 р.

• Декларація МОП про основні принципи та права у світі праці, та подальші дії щодо неї, 

1998 рік 

• Рекомендація МОП щодо ВІЛ/СНІД, 2010 р.(№ 200) 

• Конвенція МОП про гідну працю домашніх працівників, 2011 р. (№ 189)

• Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому

насильству (Стамбульська конвенція) (2011 р.)

• Комісія ООН зі статусу жінок (CSW), 57-а сесія Погоджених висновків (2013 р.) 6



Наявні інструменти

◼ Наявні інструменти:

◼ Забезпечують захисту від насильства на робочому

місці та домагань для певних груп працівників; разом із

тим

◼ Не дають визначення насильству та домаганням

◼ Не надають вказівок щодо вирішення їх різних проявів

◼ Не поширюються на всіх працівників

◼ Угода про відповідність (а) нових інструментів забезпечує 

загальне розуміння того, що включає в себе насильство 

та домагання, і що необхідно для вирішення цієї 

проблеми (Женева, 3-6 жовтня 2015 р., Зустріч експертів 

з питань насильства щодо жінок і чоловіків у світі праці)
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Охоплення на національному рівні

• Закони: Використання поєднання

законів для вирішення проблеми

сексуальних домагань на 

робочому місці, наприклад:

• Конституція

• Трудовий кодекс 

• Закони про рівність і 

попередження недискримінації

• Акти про сексуальні домагання

• Кримінальний кодекс

• Керівні принципи або кодекси

ведення бізнесу
8

Надає принципи та 

визначення, санкції / 

покарання та вказівки, 

наприклад:

•Визначення сексуального 

домагання: 

• небажана і  образлива

поведінка

сексуального 

характеру: фізичного, 

вербального чи

невербального 

• Quid pro Quo або

вороже робоче

середовище



Насильство і домагання - які типи?

◼ Фізичне насильство / домагання

◼ Психологічне (чи емоційне) насильство/ 

домагання

◼ Сексуальне насильство/ домагання - різні форми

◼ Quid pro quo: коли користь від роботи

залежать від участі у певній формі

поведінки сексуального характеру 

◼ Вороже робоче середовище: поведінка, що

створює небажане, образливе робоче

середовище

◼ Гендерне насильство/ домагання 9



Де саме у світі праці відбувається 
насильство та домагання?

◼ Де? 

◼ не лише на традиційних фізичних робочих місцях, але й усюди, 

де робітники повинні знаходитися або куди мають приходити у 

зв’язку з роботою, в тому числі: 

◼ по дорозі на роботу і з роботи 

◼ протягом соціальних подій, пов'язаних із роботою 

◼ у громадських місцях, зокрема, для неформальних працівників, 

таких як вуличні торговці, та вдома, зокрема, для домашніх 

робітників, домашніх працівників та осіб, які працюють віддалено.

◼ Реагування на насильство в сім'ї через світ праці:

◼ Насильство інтимного партнера часто поширюється на робоче

місце

◼ Робоче місце: унікальна початкова точка для реагування на таке

насильство

10



11

◼ Відносини влади

◼ Особи, що мають більшу владу, порівняно з тими, в кого її 

менше (наприклад, керівник проти працівника) 

◼ І навпаки (наприклад, працівники проти керівників): вплив 

гендеру, раси, класу тощо. 

◼ Перешкоджання доступу до товарів, послуг і ресурсів

◼ Гендер у владних відносинах

◼ Традиційно, прийняття рішень було справою чоловіків, тоді 

як жінки були надлишково представлені на 

низькооплачуваних робочих місцях, не маючи 

представництва та права голосу 

◼ Жінки вступають у галузі, де традиційно домінують 

чоловіки - порушуючи існуючі владні відносини

Розуміння насильства та домагань у світі
праці



Вплив насильства та домагань: 
на працівників 
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◼ Посттравматичні 

стресові розлади 

◼ Депресія 

◼ Роздратованість 

◼ Тривога 

◼ Почуття нервозності, 

невпевненості та 

віктимізації

◼ Порушення сну 

◼ «Вигоряння»

◼ Занижена самооцінка

◼ Хронічна втома

◼ Суїцидальні настрої

◼ Головний біль

◼ Розлади опорно-

рухового апарату

◼ Нудота/ розлади

шлунку

◼ Соціальна самоізоляція



Вплив насильства та домагань: на 
колег, друзів і членів сім’ї
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Колеги:

◼Побоювання за власну

безпеку

◼Зниження морального 

рівня на робочому місці

◼Заперечення та 

самозвинувачення

◼Підвищений рівень стресу

◼Безсилля

◼Конфлікти між колегами

◼Невдоволення компанією

Друзі та члени сім'ї:

◼Страх майбутніх загроз 

і шкоди працівникові 

◼Втрата сімейного 

доходу 

◼Зміни у стосунках із 

працівником та іншими 

членами сім'ї 

◼Стрес у сім'ї 

◼Порушення 

повсякденної діяльності



Вплив насильства та домагань: на 
підприємства та економіку
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◼ Прямі фінансові витрати – прогули, виплати 

через непрацездатність, змінюваність 

персоналу, залучення працівників, судові 

процеси та компенсації 

◼ Непрямі фінансові витрати – зниження 

продуктивності, шкода для репутація, 

іміджу та конкурентоспроможності 

підприємства



Галузі та професії з вищим рівнем
насильства та домагань

◼ Галузь охорони здоров'я (медична допомога 

тощо) 

◼ Служби екстреної допомоги (наприклад, 

поліцейські, медичний персонал і пожежники) 

◼ Сектор освіти (наприклад, адміністратори та 

вчителі, переважно жінки) 

◼ Транспортні послуги (наприклад, водії 

автобусів і таксі) 

◼ Домашня праця  

◼ Сільське господарство 

◼ Виробництво текстилю, одягу, шкіряних 

виробів і взуття 15



Групи працівників з вищим рівнем
ризику насильства та домагань
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◼ Вагітні жінки та працюючі батьки – переслідування, 

пов’язане з материнством 

◼ Молоді жінки та чоловіки 

◼ Особи з інвалідністю 

◼ Корінні народи 

◼ Лесбіянки, геї, бісексуали, транс- та інтерсексуальні

особи 

◼ Люди, що живуть з ВІЛ 

◼ Працівники у нестандартних формах зайнятості 

(тимчасові працівники, працівники на 

короткострокових контрактах, тощо)
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◼ Працівники-мігранти

◼ Жінки, як правило, є вразливішими, ніж

чоловіки-мігранти або жінки корінної

національності, до серйозних порушень прав 

людини

◼ Як жінки порівняно до чоловіків 

◼ Як іноземці порівняно до громадян 

◼ Як залежні особи порівняно до автономних 

мігрантів 

◼ Як нелегальні мігранти порівняно до 

задокументованих

Групи працівників з вищим рівнем ризику
насильства та домагань



Наступні дії у боротьбі проти насильства та 
домагань у світі праці

◼ Для попередження, захисту, підвищення обізнаності, 

забезпечення виконання, компенсації та реабілітації 

необхіден інтегрований підхід

◼ Сприяння запровадженню комплексних законів з 

урахуванням ґендерних аспектів, що мають 

достатній обсяг, визначення та систематичні підходи 

до попередження

◼ Спрямовані на зниження конкретних уразливосте

◼ Забезпечення жіночої впливовості

◼ Протекціоністські підходи: ризик зростання вразливості

жінок

◼ Сприяння ефективним механізмам подання скарг
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Наступні дії у боротьбі проти насильства та 
домагань у світі праці

◼ Організація неформальних працівників з метою 

адвокації нормативних методів заходів

◼ Вирішення проблеми зростання нестандартних форм 

зайнятості

◼ Забезпечення основної уваги до насильства та 

домагання в ініціативах безпеки та охорони здоров'я
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Практичні заходи

• Підвищення безпеки робочого середовища:

• Належне освітлення 

• Офіси з відкритими приміщеннями 

• Належний баланс чоловіків і жінок на робочому місці на різних рівнях 

• Організація роботи протягом усього робочого часу

• Доручення відповідальності за вакансії або просування по службі 

експертній групі (із залученням як жінок, так і чоловіків), а не окремій 

особі 

• Сприяти політиці на всіх рівнях організації 

• Перекладання політики на мови відповідних спільнот 

• Провести заходи з підвищення обізнаності всіх працівників 

• Розміщення плакатів проти сексуального домагання та видалення 

невідповідних плакатів з робочих місць 

• Розповсюдження брошур із запитаннями та відповідями щодо 

сексуальних домагань


