
СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВІЙНОЮ

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ 
розпочалося 

повномасштабне 
вторгнення Російської 

Федерації на територію 
України. 

Якщо по відношенню до Вас допускають 
коментарі або жести сексуального характеру, 
примушують до статевого акту – це 
вчиняється злочин – сексуальні домагання та 
насильство!

Якщо ви або особи, яких ви знаєте, 
постраждали від сексуальних домагань – не 
ігноруйте проблему та не терпіть подібні дії – 
негайно повідомляйте про це правоохоронні 
органи та звертайтесь по допомогу. 

Ці матеріали розроблено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ 
України та Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики. 
Відповідальність за зміст інформації несе ГО «Ла Страда-Україна». 

Триматися в групі людей, яким Ви 
довіряєте, та не залишатися наодинці.

При спробі вчинити щодо Вас подібні 
дії, голосно поінформуйте кривдника 
про неприпустимість його поведінки: 
«відійдіть від мене», «не торкайтеся 
мене», «я не хочу і не буду з вами 
знайомитися».

Дистанціюватися від особи, яка 
чинить ці дії. 

Звернутися за допомогою до тих, хто 
з вами поруч та негайно повідомити 
Національну поліцію України за 
номером 102, представників влади, 
представників територіальної 
оборони, волонтерів.

Контактний центр системи надання 
безоплатної правової допомоги - 
0 800 213 103 або www.legalaid.gov.ua

Національна поліція України – 102

Заклади охорони здоров’я, які надають 
невідкладну медичну допомогу – 103

Урядовий контакт центр 1547 або
www.1547.ukc.gov.ua

Ініціатива Марш Жінок - Психологічна 
допомога 24/7, текстом в 
телеграм:t.me//Marshzhinok_bot

Національна гаряча лінія з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 

116 123 або 0 800 500 335

консультації в онлайн: 

@NHL116123

@lastradaukraine

hotline@la-strada.org.ua

ЯК НЕОБХІДНО ДІЯТИ 
В ТАКІЙ СИТУАЦІЇ?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ І ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

КУДИ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ?

Кількість звернень за 
фактами вчинення зло-

чинів, пов’язаних з війною 
зростає, як і зростає 

кількість потерпілих серед 
мирного населення.

В умовах війни, жінки та дівчата 
стають надзвичайно вразливими до 
насильницьких злочинів, які можуть 

вчинятися на вулиці, в укритті, в чергах 
при виїзді в безпечне місце, при 

перетині кордону, за кордоном тощо.


