
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Щоб отримати додаткові відомості та 
вказівки щодо вирішення проблем 
захисту ЛГБТІ серед внутрішньо 
переміщених і постраждалих від 
конфлікту осіб, будь ласка, перейдіть за 
посиланнями: 
 Тренінги на тему “Захист вимушено 

переміщених ЛГБТІ-осіб”, спільно 
розроблені УВКБ ООН та МОМ. Тренінги 
доступні на сайтах: 
www.unhcrexchange.org, 
www.lgbti.iom.int  
 У звіті УВКБ ООН під назвою "Захист осіб з 

різною сексуальною орієнтацією та 
гендерною ідентичністю" представлено 
огляд глобального прогресу захисту 
ЛГБТІ-шукачів притулку, біженців та ВПО. 
Звіт доступний за посиланням: 
http://www.refworld.org 
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ЛГБТІ СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ І ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД  
КОНФЛІКТУ ОСІБ 

ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ 

Дискримінація осіб з різною сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю (СОГІ) 
в Україні є широко розповсюдженою: щороку фіксують кілька десятків інцидентів та 
злочинів на ґрунті ненависті. Майже 30% всіх злочинів на ґрунті ненависті у 2015 році 
були засновані на СОГІ, і майже 50% насильницьких нападів було мотивовано 
реальною або припущеною СОГІ1. 

З початку конфлікту в Україні в 2014 році, кількість заснованих на СОГІ випадків 
ненависті на непідконтрольній уряду території України та в Криму збільшилася, а 
нетолерантність загострилась. У Криму діють закони, що встановлюють кримінальну 
відповідальність за "пропаганду одностатевих відносин", і подібне законодавство було 
також встановлено на непідконтрольній території. 

Через це вороже середовище та пряму загрозу життю багатьом з ЛГБТІ особам, які 
проживають у Криму та на непідконтрольній території Донецької та Луганської 
областей, довелося виїхати. Проте, оскільки дискримінація на основі СОГІ широко 
розповсюджена по всій Україні, внутрішньо переміщені ЛГБТІ продовжують зазнавати 
дискримінації і на підконтрольній уряду території. Так, внутрішньо переміщені ЛГБТІ-
особи зазнають подвійної дискримінації у доступі до ринку праці, житла та закладів 
охорони здоров'я. Це, в свою чергу, збільшує ризик соціальної ізоляції та може 
вплинути на психосоціальне благополуччя.  

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
Проблеми безпеки та загроза життю: представники ЛГБТІ-спільноти, які проживають на непідконтрольній території, змушені 
приховувати свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність через побоювання насильства. Трансгендери повідомили, що 
вони зазнавали труднощів під час перетину лінії розмежування, яка розділяє підконтрольну та непідконтрольну урядом територію, 
коли фотографії на документах, що посвідчують особу, не співпадають з їхньою зовнішністю. Трансгендери, які живуть на 
непідконтрольній території, повідомили, що не можуть зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги, якщо виявляється, 
що їхня зовнішність відрізняється від фотографії у паспорті. 

Внутрішньо переміщені ЛГБТІ-особи знаходяться під підвищеною загрозою через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну 
ідентичність. За даними соціологічного опитування, проведеного у 2016 році Київським міжнародним інститутом соціології, 60% 
українців негативно ставляться до ЛГБТІ людей, і лише 4% – позитивно. Крім того, 45% вважають, що мають існувати певні 
обмеження їхніх прав. Громадські організації повідомляють, що деякі ЛГБТІ особи або пари були побиті або їм погрожували 
побиттям у громадських місцях. Понад те, ворожі групи людей заманюють представників ЛГБТІ-спільноти через Інтернет на зустрічі, 
на яких ті стають жертвами нападів та знущань. Через високий рівень нетерпимості до ЛГБТІ, жертви нападів часто не 
повідомляють про них, оскільки не вірять, що ці випадки будуть належним чином розслідувані. 

На національному рівні в Україні відсутній комплексний механізм захисту від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. 

Доступ до житла та працевлаштування: на початку 2017 року кількість заяв ВПО про дискримінацію вдвічі збільшилася у порівнянні 
з 2016 роком1,2 і ці випадки часто трапляються під час пошуку роботи та житла. Внутрішньо переміщені ЛГБТІ зазнають подвійної 
дискримінації через статус ВПО та сексуальну орієнтацію. Їх можуть звільнити з роботи, як тільки стануть відомі їхня орієнтація чи 
гендерна ідентичність, також вони можуть зазнавати труднощів у пошуку приватного житла. Вони можуть мати проблеми у 
співмешканні з іншими ВПО у місцях колективного проживання, якщо їхня сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність стане 
відомою. Одна громадська організація вже створила притулок для внутрішньо переміщених ЛГБТІ-осіб, які не можуть залишатися в 

                                                        
1 БДІПЛ/ОБСЄ Моніторинг злочинів на грунті ненависті – Україна, 2015 р. Детальніше: http://hatecrime.osce.org/ukraine  
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Арка дружби народів у Києві була розмальована у райдужні кольори в травні 2017 
року. Роботи не були завершені у зв’язку з протестами анти-ЛГБТІ груп. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Надавати інклюзивну допомогу, 
особливо психосоціальну, 
внутрішньо переміщеним ЛГБТІ-
особам. 

Переконайтеся, що співробітники, які надають допомогу ВПО та людям, що 
постраждали від конфліктів, сенситивно ставляться до особливих проблем ЛГБТІ та 
можуть гарантувати конфіденційність; повідомляйте у громадських місцях та 
матеріалах про те, що Ваша організація є безпечним місцем і може, у разі 
необхідності, перенаправляти представників ЛГБТІ-спільноти до відповідних 
громадських організацій або партнерів з питань захисту. Співробітники, які 
розподіляють гуманітарну допомогу, повинні знати, що іноді документи 
трансгендерів/ок не збігаються з їхнім зовнішнім виглядом. Організації повинні 
вжити всіх необхідних заходів для запобігання дискримінації ЛГБТІ-осіб своїми 
співробітниками. 

Відстоювати інклюзивне 
лікування з боку медичного 
персоналу. 

 
Оскільки ЛГБТІ можуть не бажати відвідувати лікарні через побоювання щодо 
порушення конфіденційності, стигматизації чи поганого ставлення, організації 
повинні встановлювати зв'язки з лояльними медичними працівниками та центрами, 
до яких можуть бути направлені внутрішньо переміщені ЛГБТІ-особи.2 

Відстоювати справедливе та 
недискримінаційне надання 
послуг ЛГБТІ-особам у 
державних установах та 
правоохоронних органах. 

 
Додаткова правозахисна діяльність необхідна для визнання дискримінації за 
сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю незаконною відповідно до 
українського законодавства. Оскільки трансгендерні ВПО можуть зіткнутися з 
додатковими труднощами щодо доступу до послуг через невідповідності між їхньою 
зовнішністю та документами, що посвідчують особу, гуманітарні організації повинні 
включити це питання у свої тренінги для постачальників державних послуг та 
виступати за перевидання документів для трансгендерних ВПО. 

Сприяти зв'язкам між 
внутрішньо переміщеними 
ЛГБТІ людьми та ЛГБТІ, що не є 
ВПО 

 
По можливості й за бажанням, ЛГБТІ з числа внутрішньо переміщених осіб потрібно 
знайомити з представниками та ЛГБТІ організаціями з приймаючої громади, щоб 
допомогти їм створити мережу підтримки в населеному пункті їх переміщення. 

Поважати особисті уподобання 
та конфіденційність. 

 
Через стигматизацію люди можуть не хотіти та/або не мати змоги 
ідентифікуватися як ЛГБТІ, але при цьому можуть зазнавати переслідувань через 
свою зовнішність, поведінку чи стосунки. Інші не можуть бути відкритими щодо 
своєї ідентичності, особливо при спілкуванні з новими людьми. Особливо це 
стосується внутрішньо переміщених ЛГБТІ-осіб, які бояться відкритися навіть 
членам родини та друзям. Організації повинні поважати вподобання людей та не 
робити припущень про їхню ідентичність і не вішати ярлики. 

 
 

колективних центрах та натрапляють на труднощі при пошуку необхідного житла. Організація надає допомогу з 
працевлаштуванням, а також психологічну та юридичну допомогу. 

Незважаючи на те, що в 2015 році були прийняті зміни до Трудового кодексу України про заборону дискримінації за ознакою 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності на робочому місці, новий проект Трудового кодексу, який на даний момент 
перебуває на розгляді у парламенті, не містить положень про заборону дискримінації за ознакою СОГІ. 

Доступ до медичної допомоги: представники ЛГБТІ-спільноти повідомили про дискримінацію в установах охорони здоров'я та про 
порушення конфіденційності пацієнтів у питаннях сексуальної орієнтації та ВІЛ-статусу. ВІЛ-позитивні ЛГБТІ стикаються з 
додатковою стигматизацією або навіть відмовою у лікуванні. Понад те, ті, хто мешкає у районах поблизу до лінії розмежування та 
на непідконтрольній території, також можуть не мати необхідного доступу до лікування проти ВІЛ, гормональної терапії для 
трансгендерних людей, а також відсутністю доступу до послуг у сфері репродуктивного та сексуального здоров'я через упереджене 
ставлення з боку медичного персоналу . 

Доступ до психосоціальної підтримки: ЛГБТІ-особи, що проживають у Криму та на непідконтрольній уряду території, живуть у 
постійному страху, що хтось запідозрить або розкаже про їхню орієнтацію. Це призвело до того, що багато ЛГБТІ людей скаржилися 
на депресію та патологічний стан тривоги. Понад те, ЛГБТІ-підлітки часто страждають від залякувань, недостатньої інформації та 
підтримки, що призводить до збільшення ризику негативних механізмів опору та самогубств. 

 
 

 

                                                        
2 Контрольний перелік заходів на підтримку представників ЛГБТІ-спільноти серед біженців та шукачів притулку, та перелік ідей щодо інклюзивної 
мови та матеріалів з процедур реєстрації та прийому можна знайти за посиланням: http://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/05/Safe-Space-
Checklist-English-1.pdf.  
3Наприклад, у рамках ініціативи «Friendly Doctor» винаймається лояльний персонал, наголошується конфіденційність пацієнта та надається 
можливість ІПСШ-тестування. Див.: https://friendlydoctor.org/about/ 

http://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/05/Safe-Space-
https://friendlydoctor.org/about/

