
 

 1 

____________________________________________________________________________ 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ РОМСЬКИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ 

Міжнародна конференція1 

17-18 жовтня 2018 року             м. Київ, Україна 

ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ 

Дотримання прав і захист ромського населення як національної меншини в Україні 
гарантується Конституцією України та відповідним національним законодавством. 
Одночасно Україна визнає, що становище ромів потребує наявності додаткової 
нормативної бази, спрямованої на подолання дискримінації, соціальної маргіналізації та 
бідності ромського населення, яка б сприяла повній інклюзії ромів в українське 
суспільство.  

Відповідно до міжнародних стандартів в сфері захисту прав людини2, у 2013 році Україна 
прийняла національну Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року (далі Ромська стратегія), яка узгоджена з 
Національною стратегію у сфері прав людини та Планом заходів з її реалізації від 2015 
року. Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення рівних 
можливостей для жінок та чоловіків на законодавчому рівні та на практиці, та у 2016 
році прийняла Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, а у 2018 році – Державну соціальну 
програму з забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року та Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. 

Ми, організатори і учасники Міжнародної конференції «Дотримання прав ромських 
жінок в Україні», ще раз підтверджуємо нашу прихильність справі, яка має на меті 
інклюзію ромського народу, ґендерну рівність та рівні права і можливості для ромських 
жінок і сприяння процесу розробки Ромської стратегії на період після 2020 року з 
активізацією зусиль, спрямованих на її реалізацію.  

 

Ми зобов'язуємося співпрацювати з метою стимулювання політичної волі та виділення 
достатніх людських і фінансових ресурсів, в тому числі з національного бюджету України, 
для запровадження політики, спрямованої на поліпшення вразливого становища 
ромських жінок і чоловіків, а також забезпечення рівних прав і можливостей для 
ромських жінок.  

                                                      
117-18 жовтня 2018 року ООН Жінки в партнерстві з Верховною Радою України (Парламент), Міністерством закордонних справ 
України та Міжнародною благодійною організацією «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» провели Міжнародну конференцію 
«Дотримання прав ромських жінок в Україні».  
2 Зокрема, Загальна декларація прав людини ООН (англ. - UN Universal Declaration of Human Rights, UDHR), Конвенція про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації (англ. - Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD), Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (англ. -Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW), Конвенція про права дитини (англ. - Convention on the Rights of the Child, CRC), Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права (англ. - International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права (англ. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR); План дій із покращення становища ромів і 
сінті в регіоні ОБСЄ від 2003 року та подальші рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо народів рома та сінті, прийняті у 2006, 2008, 2009 та 
2013 роках (https://www.osce.org/odihr/154691). Європейська конвенція з прав людини, Рамкова конвенція про захист національних 
меншин та інші рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо народу рома 
(https://www.coe.int/en/web/portal/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%
2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3987808&_101_type=content&_101_urlTitle=roma-texts-adopted-by-the-
committee-of-ministers&inheritRedirect=false). 
 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.coe.int/en/web/portal/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3987808&_101_type=content&_101_urlTitle=roma-texts-adopted-by-the-committee-of-ministers&inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/portal/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3987808&_101_type=content&_101_urlTitle=roma-texts-adopted-by-the-committee-of-ministers&inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/portal/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3987808&_101_type=content&_101_urlTitle=roma-texts-adopted-by-the-committee-of-ministers&inheritRedirect=false
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Ми визнаємо зусилля, направлені на створення інституційного механізму з міжвідомчою 
робочою групою з питань координації виконання Плану заходів та ініціатив щодо 
реалізації Ромської стратегії. Однак, також відзначаємо обмеженість впливу таких 
заходів на становище ромського народу. Зважаючи на це, ми рекомендуємо провести у 
2019 році комплексний аналіз і економічну оцінку доцільності розробки 
функціонального і посиленого інституційного механізму з достатньою  спроможністю, 
чітко сформульованим мандатом, повноваженнями і місією, завдання якого полягатиме 
у координації політик, спрямованих на інклюзію ромського населення, в рамках 
профільних міністерств та органів, на національному, регіональному та місцевому 
рівнях. 

 

Ми усвідомлюємо неоднорідність ромських громад в Україні, і підкреслюємо, що 
ефективна політика повинна ґрунтуватися на потребах і фактичних даних, а також 
результатах аналізу інформації, диференційованої за ознакою статі по регіонах.  

 

Ми також визнаємо, що стійкі результати політики з інтеграції ромського населення 
залежать від ефективної участі потерпілих громад і якісного моніторингу, в тому числі від 
оцінки політик та програм, що вже реалізовуються, з урахуванням ґендерних аспектів та 
з точки зору дотримання прав людини. У зв'язку з цим, ми закликаємо Міністерство 
культури України та відповідний Секретаріат Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року провести серйозну 
оцінку ініціатив, які реалізовуються в рамках діючої Ромської стратегії, до кінця 
поточного року, щоб підготувати основу для розробки удосконаленої Ромської стратегії 
на період після 2020 року, а також інших відповідних стратегій і програм.  

 

Ми рекомендуємо всім зацікавленим сторонам на національному та місцевому рівнях, 
щоб удосконалена Ромська стратегія на період після 2020 року враховувала ґендерні 
аспекти і сприяла дотриманню прав ромських жінок, а заходи з реалізації зазначеної 
Стратегії мають оцінюватися за допомогою SMART-показників та бути прив’язані до 
певних часових рамок. 

 

Крім того, ми наголошуємо на важливості того, щоб політика ґрунтувалася на 
міжнародних стандартах та інших європейських практиках, які заохочують інклюзію 
ромського народу за міжсекторальним підходом, що поліпшує становище ромів в 
галузях освіти, зайнятості, охорони здоров'я і житловій сфері та в той же час має на меті 
боротьбу з дискримінацією і запровадження стратегії ґендерної рівності в усіх сферах. 

 

Ми закликаємо відповідні національні та місцеві органи влади та інститути негайно 
вжити заходів і приділити пріоритетну увагу видачі особистих та посвідчувальних 
документів представникам вразливих груп ромського населення та особам без 
документів, щоб гарантувати їм доступ до прав і послуг як громадянам України.  
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Ми визнаємо, що для розширення прав та можливостей ромських жінок, особливо 
молодих жінок, сприяння та забезпечення їх повної та ефективної участі у всіх сферах 
державної політики необхідні відповідні інвестиції. У зв'язку з цим, ми пропонуємо, щоб 
відповідні національні органи влади та інститути України заохочували ромських жінок, 
особливо молодих жінок, отримувати вищу освіту та підготовку, а також інвестували в 
освіту та професійну підготовку ромських жінок у ключових сферах, таких як державне 
управління, менеджмент, право, охорона здоров'я і соціальні послуги. 

 

Ми висловлюємо нашу стурбованість недавніми нападами на представників ромського 
населення в Україні. Ми закликаємо правоохоронні органи систематично розслідувати 
всі напади і притягнути винних до відповідальності. Ми закликаємо владу публічно 
засудити напади на представників ромського населення. Ми вважаємо необхідним 
вжити відповідних заходів, боротися з безкарністю, гарантувати доступ до правосуддя і 
захист жертвам злочинів, що здійснюються на ґрунті ненависті, та насильства, а також 
підкреслюємо важливість боротьби із упередженим ставленням, переслідуванням і 
насильством по відношенню до ромського населення в суспільстві. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 

Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні 

Посольство Канади в Україні 

Офіс Ради Європи в Україні 

Асоціація поліцейських-вихідців з кочових циган і ромів (GRTPA), Великобританія 

Центр досліджень в галузі освіти та прав людини, Оттавський університет, Канада 

Національний ромський центр, Республіка Македонія 

Національний ромський центр, Республіка Молдова 

Асоціація ромських жінок «Амаріліс», Республіка Сербія 

Фонд підвищення обізнаності ромського населення, Республіка Молдова 

Рада з питань запобігання та ліквідації дискримінації та забезпечення рівності, 
Республіка Молдова 

Міжнародна Благодійна Організація «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі» 

Ромська громадська організація «Зор», Україна 

Громадська організація «Харківське національно-культурне товариство «Ромен» 

Громадська організація «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» 

Громадська організація «Перекладачі Біблії України» 

Пані Ніколь Амелін, Членкиня Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок 
(CEDAW), Франція 

Пані Ріта Iжак Ндіайє, Незалежна експертка ООН з прав людини (Членкиня Комітету 
ООН з ліквідації расової дискримінації (CERD)), Угорщина 

Пані Варвара Думініка, Депутатка сільської ради села Кетросу, Республіка Молдова 
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ДОДАТОК  

до Підсумкового документа Міжнародної конференції «Дотримання прав ромських жінок в 
Україні», 17-18 жовтня 2018 року, м. Київ, Україна  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Забезпечення ґендерної рівності, дотримання прав людини та захист національних меншин, у 
тому числі прав ромських жінок  

1. Ми підкреслюємо, що ґендерна рівність має ключове значення для забезпечення розвитку, 
миру і безпеки, та визнаємо, що ромські жінки стикаються із множинними формами 
дискримінації. Щоб змінити це, потрібна як комплексна та цілеспрямована політика, так і 
практичні заходи, спрямовані на викорінення нерівності та забезпечення повного 
дотримання рівних прав і можливостей.  

2. Ми визнаємо, що, з огляду на велику етнічну різноманітність населення України, загальна 
увага влади до проблем меншин є недостатньою. Водночас, ефективність міжсекторального 
співробітництва та координації, а також можливості державних установ, які займаються 
питаннями інтеграції ромського народу, зокрема Міністерства культури і Міжвідомчої 
робочої групи з питань координації виконання Плану заходів щодо реалізації Ромської 
стратегії, обмежені.  

3. Ми рекомендуємо владі на всіх рівнях сприяти повній реалізації антидискримінаційного 
законодавства та законів, що захищають права меншин, як основного питання процесу 
відновлення і перехідного періоду в Україні.  

4. Ми рекомендуємо компетентним органам боротися з упередженим ставленням і 
дискримінаційними діями співробітників державних установ та органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних і судових органів шляхом інвестування в їхню освіту, 
підвищення рівня професійної підготовки і заохочення норм поведінки, що враховує 
ґендерні аспекти і дотримання прав людини.  

5. Ми рекомендуємо національним органам влади розробити і провести загальнонаціональну 
кампанію щодо дотримання прав людини ромських жінок і чоловіків, орієнтовану на різні 
аудиторії та спрямовану на боротьбу з упередженим ставленням, стигматизацією та 
дискримінацією серед більшості населення. Провести роботу із засобами масової інформації 
для того, щоб пропагувати дотримання прав людини, інклюзію та етнокультурне 
різноманіття, і висвітлювати приклади належної практики та моделі позитивної поведінки.  

6. Ми рекомендуємо, щоб профільні міністерства, а також регіональні і місцеві органи влади, 
враховували потреби та звертали належну увагу на численні форми дискримінації, з якими 
стикаються ромські жінки, під час реалізації основних політик, направлених на заохочення 
ґендерної рівності, зокрема «Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», «Національний план дій з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок» і «Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
«Жінки, мир, безпека на період до 2020 року».  

7. Ми зобов'язуємося працювати заради досягнення повної інклюзії, участі та представництва 
ромських жінок у процесі розробки, реалізації та оцінювання політики у сфері питань, які є 
предметом їхнього інтересу та занепокоєння, а також підтримувати з цією метою створення 
функціонального представницького органу ромських жінок, який би надав останнім 
можливість заявляти про свої проблеми і відстоювати власні інтереси.  

8. Ми закликаємо відповідні органи забезпечити ефективне дотримання рекомендацій, 
наданих Договірними органами ООН, зокрема рекомендацій, які містяться у Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (англ. - Committee on the Elimination of 



 

 6 

Discrimination against Women, CEDAW) та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації (англ. - Convention on the Elimination of Racial Discrimination, CERD), а також 
регіональними організаціями, у тому числі Радою Європи та Організацією з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері національної політики щодо ґендерної рівності та 
поліпшення становища ромів у контексті секторальних реформ, регіональних та місцевих 
стратегій, програм та планів. Організувати національні, регіональні та місцеві дебати для 
поширення результатів і обговорення їх із місцевими органами влади і громадянським 
суспільством. 

9. Ми рекомендуємо розширити участь ромських жінок у процесі контролю над реалізацією 
CEDAW і CERD та інвестувати в підвищення обізнаності серед носіїв прав щодо міжнародних 
документів з прав людини, які сприяють недискримінації та ґендерній рівності, та 
зміцнювати потенціал ромських жінок щодо подачі доповідей громадянського суспільства 
до Комітетів Договірних органів ООН з прав людини. У зв'язку з цим, рекомендуємо також 
забезпечити представленість ромських жінок у державних делегаціях.  

 

Впровадження цільової політики, спрямованої на інклюзію ромського населення і 
дотримання прав ромських жінок  

1. Ми наполегливо закликаємо Уряд України вдосконалити Ромську стратегію на період після 
2020 року, яка має ґрунтуватися на міжнародних стандартах і враховувати передову практику 
з інклюзії ромського населення. Зокрема, ми рекомендуємо дотримуватися поточних 
рекомендацій міжнародних правозахисних установ і забезпечити, щоб політика з питань 
ромського населення сприяла ґендерній рівності та дотриманню прав ромських жінок.  

2. Ми рекомендуємо Уряду України визначити компетентну і дієздатну державну установу для 
контролю за реалізацією Ромської стратегії, забезпечення міжсекторальної координації, 
моніторингу та оцінки виконання міжнародних зобов'язань України. Відповідна державна 
установа повинна володіти повноваженнями, мати чітке завдання та мандат, а також 
належні людські та фінансові ресурси. Така установа також повинна володіти 
повноваженнями щодо контролю відповідальних виконавчих установ і структур з реалізації 
національної Ромської стратегії.   

3. Ми рекомендуємо національним, регіональним і місцевим органам влади забезпечити 
реалізацію Ромської стратегії за рахунок національних, регіональних і місцевих бюджетів.  

4. Ми закликаємо Уряд України запровадити підхід згідно з яким політика з питань ромського 
населення ґрунтуватиметься на фактичних даних, а також результатах аналізу інформації, 
диференційованої за ознакою статі та по регіонах. Ми також пропонуємо провести оцінку 
діючої Ромської стратегії з урахуванням ґендерних аспектів та з точки зору дотримання прав 
людини, щоб підготувати основу для розробки нової Ромської стратегії та відповідного плану 
дій на період після 2020 року. Цільові програми та заходи, спрямовані на вирішення 
ромських питань, мають передбачати пріоритетизацію ґендерних питань та 
цілеспрямований підхід з урахуванням потреб ромських жінок.  

5. Ми зобов'язуємося надавати підтримку та рекомендації стосовно ініціатив, які передбачають 
загальнонаціональну участь та залучення всіх зацікавлених сторін - національних, 
регіональних і місцевих органів влади, громадських організацій, у тому числі груп ромських 
жінок, – до процесу розробки Ромської стратегії на період після 2020 року.  

6. Ми рекомендуємо Уряду України здійснити аналіз витрат і переваг (з урахуванням тренду 
старіння населення, забезпечення витрат на безробіття, тощо) з метою формування 
додаткової аргументації та зміцнення політичної волі до забезпечення прав людини 
ромських жінок і чоловіків. 

7. Ми закликаємо компетентні органи на національному, регіональному та місцевому рівнях 
розширити можливості ромських жінок шляхом залучення їх до коаліцій громадянського 
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суспільства і, зокрема, об’єднань ромських жінок в країні та за її межами. У цьому контексті, 
міжнародний обмін і співробітництво ромських жінок, що підтримується Радою Європи 
(https://www.coe.int/en/web/portal/roma-women?desktop=true), та інші ініціативи слугують 
гарним прикладом співпраці, обміну знаннями та спільної адвокації. 

 

Забезпечення доступу до прав та соціальних послуг  

Особисті та посвідчувальні документи  

1. Ми наполегливо закликаємо національні та місцеві органи влади, зокрема Державну 
міграційну службу Міністерства внутрішніх справ України і Міністерство юстиції України, 
взяти на себе відповідальність і негайно усунути проблему відсутності особистих документів 
та документів, які посвідчують особу, правовий статус/громадянство, у вразливих груп 
ромських жінок і чоловіків, з метою забезпечення їхнього доступу до прав та послуг як 
громадян України. 

2. Ми рекомендуємо Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України та 
іншим компетентним органам розширити ефективну співпрацю з Бюро ОБСЄ з 
демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ ОБСЄ) та Управлінням Верховного комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та дотримуватися подальших кроків, узгоджених між 
цими установами, як передбачено в «Одеській декларації» від 2017 року 
(https://www.osce.org/odihr/347251), зокрема, з метою швидкого створення робочої групи 
для спрощення і прискорення процесу отримання особистих документів. 

3. Ми рекомендуємо Міністерству юстиції України, міжнародним партнерам та громадським 
організаціям розпочати інформаційно-просвітницьку кампанію, яка б роз’яснювала 
важливість отримання документів, що  посвідчують особу і реєстрацію актів цивільного 
стану, для ромів, а особливо ромських жінок, та інших вразливих громад.  

4. Ми рекомендуємо посилити співпрацю між владою і громадянським суспільством, зокрема 
між регіональними службами Міністерства юстиції України, місцевими громадами і 
громадянськими організаціями, з метою ідентифікації дівчат та хлопців, які не мають 
особистих документів, полегшення та прискорення їхньої реєстрації / ідентифікації.  

5. Ми рекомендуємо іншим регіональним органам взяти за приклад інформаційно-
просвітницьку роботу, яка проводиться регіональними службами Міністерства юстиції 
України в Одеській області, та впровадити цю передову практику в інших регіонах України з 
метою полегшення процесу реєстрації народження ромських дівчат та хлопчиків.  

6. Ми рекомендуємо відповідним регіональним та національним департаментам Міністерства 
юстиції України та Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ України 
забезпечити моніторинг якості заходів, які здійснюються на регіональному та місцевому 
рівнях. 

7. Ми рекомендуємо Уряду України внести відповідні зміни та доповнення до законодавства 
стосовно судових зборів з метою запровадження безкоштовної процедури отримання 
особистих та посвідчувальних документів для осіб, які не мають документів (скасування 
судового збору для розгляду справ з метою підтвердження фактів народження/проживання 
на території України).  

8. Ми рекомендуємо надавати безкоштовну юридичну допомогу ромським жінкам і чоловікам 
із вразливих груп, які не мають документів, що посвідчують особу, і передбачити 
альтернативні способи посвідчення особи з метою перевірки їхнього правового статусу.  

9. Ми рекомендуємо включити процедуру встановлення особи до Цивільного процесуального 
кодексу України.  

https://www.coe.int/en/web/portal/roma-women?desktop=true
https://www.osce.org/odihr/347251
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10. Ми пропонуємо удосконалити процес електронного обміну документами і створити систему 
електронного обміну інформацією між Державною міграційною службою та Міністерством 
юстиції України щодо справ про пізню реєстрацію народження, видачі свідоцтв про 
народження та їхніх дублікатів у разі втрати.  

11. Ми рекомендуємо запровадити процедуру визначення статусу особи без громадянства, як 
це пропонується в законопроекті № 9123 про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визнання особою без громадянства.  

12. Ми рекомендуємо, щоб національні та міжнародні гуманітарні служби надавали підтримку 
ромським жінкам і чоловікам, переміщеним із зони конфлікту, і проводили реєстрацію їхніх 
особистих та посвідчувальних документів, що забезпечить доступ до гуманітарної допомоги 
без дискримінаційних практик. 

Навчання/підвищення кваліфікації  

1. Ми закликаємо Міністерство освіти та відповідні регіональні органи влади та навчальні 
заклади негайно вжити заходів для ліквідації практики окремих шкіл або класів для 
ромських учнів, які характеризуються поганою якістю та низькими санітарно-гігієнічними 
стандартами. Закликаємо гарантувати вільний доступ до загальноосвітнього процесу, в тому 
числі користування шкільним транспортом для ромських учнів із віддалених житлових 
районів за рахунок місцевого/муніципального бюджету.  

2. Ми рекомендуємо Міністерству освіти і науки України і відповідним регіональним та 
місцевим органам влади повністю виконати рекомендації CEDAW стосовно доступу ромських 
дівчат до освіти шляхом запровадження відповідних цілеспрямованих політик, програм та 
проектів і забезпечити, щоб такі цільові заходи гарантували рівний доступ та якісну освіту для 
ромських дівчат в рамках нової Ромської стратегії на період після 2020 року.  

3. Ми рекомендуємо, щоб Міністерству освіти і науки України, університети та вищі навчальні 
заклади використовували передовий досвід Європи та України з метою сприяння освіті 
ромських дітей, у тому числі за допомогою заходів із захисту прав вразливих груп населення 
та стипендій для ромських студентів у вищих навчальних закладах, розвиваючи систему 
дошкільного навчання для ромських дітей віком 3-5 років або шляхом підтримки і 
розширення обізнаності серед ромських громад щодо переваг, які надає освіта.  

4. Ми рекомендуємо, щоб Міністерство освіти і науки України, університети та інші навчальні 
заклади інвестували у вищу освіту ромських дівчат та жінок як у головну засаду їхньої повної 
та ефективної участі у суспільному і політичному житті.  

5. Ми рекомендуємо інвестувати у проведення заходів із підвищення рівня грамотності для 
дорослих ромських жінок і чоловіків.  

6. Ми рекомендуємо Міністерству соціальної політики України розробити і вжити конкретних 
заходів із долучення ромських жінок до ринку праці за допомогою високоякісної професійної 
підготовки і навчання протягом життя, мовних курсів і навчання навичками лідерства. 

7. Ми рекомендуємо Міністерству соціальної політики України і Міністерству охорони здоров'я 
України інституціоналізувати посади ромських посередників/посередниць та користуватися 
їхніми послугами для полегшення доступу ромських громад до прав і послуг, у тому числі 
шляхом підвищення обізнаності про переваги освіти, сприяти розповсюдженню інформації 
щодо можливостей працевлаштування, забезпечувати доступ ромських жінок до 
репродуктивних прав та прав у сфері охорони здоров'я, а також сприяти покращенню 
житлових умов. 

Охорона здоров’я  

1. Ми рекомендуємо Міністерству охорони здоров'я України, відповідним регіональним та 
місцевим органам влади збирати дані про стан здоров'я населення в ромських громадах із 
розподілом за статтю, віком та етнічною приналежністю з метою забезпечення розробки 
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політики, регіональних та місцевих програм в галузі охорони здоров'я, які б задовольняли 
потреби бенефіціарів, ґрунтуючись на результатах аналізу актуальних даних.  

2. Ми рекомендуємо Міністерству охорони здоров'я України і відповідним регіональним та 
місцевим органам влади впровадити заходи із зниження ризиків для здоров'я в місцях 
проживання відповідних ромських громад шляхом аналізу об’єктів інфраструктури і 
забезпечення включення інвестування удосконалення санітарно-технічних об’єктів та 
розширення доступу до питної води в місцеві програми розвитку. Крім того, необхідно 
розробити та ініціювати заходи, спрямовані на підвищення правової обізнаності жінок 
стосовно середовища, яке несе ризики для здоров'я.  

3. Ми пропонуємо Міністерству охорони здоров'я України і відповідним регіональним та 
місцевим органам влади, які реалізовують програми, спрямовані на підвищення загального 
освітнього рівня з питань сексуального та репродуктивного здоров'я серед ромських громад, 
а також спеціальні інформаційно-просвітницькі та освітні програми для ромських дівчат та 
молодих жінок, інформувати про ризики ранньої вагітності і розповсюджувати знання в сфері 
охорони здоров’я молодих матерів і немовлят.  

4. Ми наполегливо закликаємо Міністерство охорони здоров'я України і постачальників 
медичних послуг вжити негайних заходів, спрямованих на боротьбу з дискримінаційною 
практикою по відношенню до ромських жінок в медичних установах, включаючи сегрегацію 
в пологових будинках, і просувати профілактичні медичні обстеження серед ромських жінок і 
дівчат (наприклад, гінекологія, мамографія), а також акушерську допомогу під час вагітності.  

5. Ми рекомендуємо Міністерству охорони здоров'я України і відповідним регіональним та 
місцевим органам влади полегшити доступ ромським жінкам і дівчатам до репродуктивних 
прав і прав на охорону здоров’я, у тому числі за допомогою проведення превентивних 
заходів, консультацій з питань репродуктивного здоров'я і розповсюдження інформації 
щодо ризиків раннього шлюбу. У зв'язку з цим, місцева влада у співпраці з громадянським 
суспільством має проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед молодих ромських 
жінок та чоловіків щодо зобов'язання дотримуватися встановлених норм досягнення 
мінімального віку, необхідного для вступу в шлюб.  

6. Ми рекомендуємо покращити доступ ромських жінок та дівчат до медичних послуг і, 
зокрема, можливість користуватися сексуальними і репродуктивними правами через 
спеціалізовані центри охорони здоров'я на місцевому рівні.  

Житлове забезпечення  

1. Ми рекомендуємо Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України та Міністерству фінансів України, щоб програма щодо 
реалізації реформи з децентралізації передбачала забезпечення доступу до житла та 
основних об’єктів інфраструктури для вразливих ромських громад, особливо для жінок, які 
очолюють домогосподарства, інвалідів, великих сімей, тощо. Відповідні політики і програми 
мають підтримуватися шляхом розробки і реалізації регіональних/місцевих стратегій 
розвитку та мають бути забезпечені належними бюджетними ресурсами. 

2. Ми рекомендуємо Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України та місцевим органам влади використовувати 
регіональний досвід Європи у сфері легалізації неформальних житлових районів з метою 
забезпечення доступу до належних житлових умов, інфраструктури та послуг для вразливих 
груп ромського населення.  

 

Заохочення політичних прав та керівної ролі ромських жінок  

1. Ми рекомендуємо, щоб Уряд України сприяв розширенню можливостей ефективної участі 
ромських жінок в усіх сферах суспільного життя, які безпосередньо стосуються їхніх інтересів, 



 

 10 

відповідно до положень Статті 15 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних 
меншин.  

2. Ми рекомендуємо Уряду України зміцнювати лідерство ромських жінок і розширювати їх 
участь у процесі розробки, реалізації та моніторингу впровадження Ромської стратегії на 
національному, регіональному та місцевому рівнях.  

3. Ми наполегливо закликаємо компетентні національні, регіональні та місцеві органи влади 
розширити участь ромських жінок у здійсненні політики щодо ромської спільноти, активно 
підтримуючи створення функціонального представницького органу ромських жінок, який би 
надавав консультації та захищав інтереси останніх, а також брав участь у розробці політики 
та аналізі питань, які є нагальними для ромських жінок.  

4. Ми рекомендуємо Уряду України посилити ефективну участь ромських жінок в усіх сферах 
державної політики на національному, регіональному та місцевому рівнях, інвестувати в 
професійну підготовку і розвиток лідерських навичок ромських жінок та розповсюджувати 
приклади успішного досвіду ромських жінок. З цією метою, необхідно користуватися 
європейським досвідом у сфері розширення співпраці з ромськими жінками, проведення 
консультацій спеціалістів, наставництва та розширення можливостей для ромських жінок.  

5. Ми рекомендуємо національним, регіональним і місцевим органам влади заохочувати 
конкретні ініціативи із навчання ромських жінок, у тому числі заходи з підвищення 
обізнаності та інформаційні кампанії, спрямовані на стимулювання участі ромських жінок у 
суспільному і політичному житті як виборців, кандидатів і партнерів у галузі державного 
управління.  

6. Ми рекомендуємо, щоб політичні партії включали представників меншин і пропонували 
програму стажування/практики в Парламенті України для посилення участі ромських жінок у 
політичній сфері. 

7. Ми рекомендуємо, щоб політичні партії та навчальні заклади організовували навчання для 
ромських жінок, що дало б їм можливість ставати лідерками в сфері здійснення державної 
політики та кандидатками в політичні партії, а також відкрило можливості застосовувати 
набуті навички на практиці. 

8. Ми рекомендуємо сприяти участі ромських жінок у політичному житті шляхом введення 
спеціальних тимчасових заходів для ромських жінок на всіх рівнях державного управління 
(шляхом здійснення політики активної участі в політичних партіях, інвестування в участь 
ромської молоді в молодіжних партійних групах, списках кандидатів).  

9. В контексті поточного процесу проведення реформи з децентралізації, ми рекомендуємо 
посилити залучення ромів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та 
консультативних процесів, а також місцевої влади до процесу інклюзії ромів.  

10. З огляду на майбутні вибори у 2019 і 2020 роках, ми рекомендуємо відповідним 
національним і місцевим органам влади вжити конкретних заходів для захисту та зміцнення 
прав ромських жінок і чоловіків щодо участі у виборах як виборців та кандидатів, а також 
вирішити поточні проблеми, які роблять ромські громади особливо вразливими у питаннях 
купівлі та маніпулювання голосами.  

11. Ми зобов'язуємося підтримувати зусилля із проведення навчальних програм щодо 
підвищення компетенції, які призначені для розвитку у ромського населення навичок і знань, 
необхідних для того, щоб вони повною мірою використовували можливості, які 
відкриваються на обраній посаді.  

12. Ми рекомендуємо національним правозахисним установам налагодити партнерські 
відносини і співробітництво із місцевими громадськими організаціями та ромськими 
жінками для цілей, направлених на сприяння досягненню ґендерної рівності та дотриманню 
прав людини.   
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13. Ми рекомендуємо, щоб відповідні органи і суб'єкти громадянського суспільства також 
залучали ромських чоловіків до навчальних програм і семінарів з питань ліквідації 
дискримінації ромських жінок.  

Сприяння посиленню захисту і безпеки місцевих громад  

Доступ до правосуддя  

1. Ми рекомендуємо сприяти доступу до правосуддя з метою захисту від дискримінації та 
жорстокого поводження (адміністративні зловживання або фізичне насильство), а також 
доступу до превентивних заходів із відшкодування/компенсації жорстокого поводження.  

2. Ми рекомендуємо Міністерству внутрішніх справ України інвестувати у встановлення 
довірчих відносин між правоохоронними органами, місцевими громадами та ромськими 
жінками. З цією метою, необхідно створити спеціальний підрозділ з питань доступу 
ромських жінок до правосуддя.  

3. Ми наполегливо закликаємо відповідні органи і судові структури забезпечити підзвітність, 
своєчасне розслідування і кримінальне переслідування злочинів на ґрунті ненависті та бути 
орієнтовними як на наслідки дій злочинця, так і на їх мотивацію.  

4. Ми рекомендуємо Міністерству внутрішніх справ України і правоохоронним органам 
забезпечити підзвітність в рамках заходів, спрямованих на зміцнення довіри, та 
використовувати передовий досвід інших країн, у тому числі Великобританії, де поліцейська 
практика включає візити до постраждалих громад і інформування про перебіг розслідування, 
а також брати участь у діалозі з місцевою громадою для вирішення практичних питань.  

5. Ми рекомендуємо зміцнювати співпрацю між поліцією та іншими установами (органами 
освіти, соціальними службами, правосуддям, установами з охорони здоров'я, місцевими 
органами влади, НДО) в рамках проведення превентивних заходів, а також з метою 
вирішення проблем на ранній стадії.  

Професійна підготовка  

1. Ми рекомендуємо Міністерству внутрішніх справ України активізувати зусилля з метою 
зміцнення довіри і встановлення взаєморозуміння між поліцією і ромським населенням, у 
тому числі шляхом запровадження програм з антидискримінації та побудови довіри і 
взаєморозуміння між поліцією і представниками громад, таких як навчальна програма 
БДІПЛ ОБСЄ «Ефективна охорона правопорядку в громадах рома та сінті відповідно до 
принципів прав людини». Програма професійної підготовки має бути інтегрована в процес 
планового навчання співробітників правоохоронних органів;  

2. Ми рекомендуємо, щоб компетентні органи, у тому числі поліцейські навчальні заклади та 
Національна школа суддів України, здійснювали професійну підготовку співробітників 
поліції, суддів і прокурорів у сфері реагування, розслідування та кримінального 
переслідування злочинів на ґрунті ненависті (зокрема, слідчі і судді мають, за необхідності, 
посилатися на Статтю 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії», та 
застосовувати її під час проведення розслідування). 

3. Ми рекомендуємо, щоб Національна школа суддів України проводила підготовку суддів з 
метою підвищення їх обізнаності щодо міжнародних зобов'язань у сфері прав людини, 
пов'язаних із ліквідацією расової дискримінації та дискримінації по відношенню до жінок, а 
також застосовного національного законодавства.  

4. Ми зобов'язуємося/рекомендуємо користуватися міжнародною підтримкою і продовжувати 
здійснювати підготовку та інформувати співробітників правоохоронних органів щодо 
проблем безпеки, з якими стикаються ромські громади, а також зміцнювати діалог з 
ромськими громадами з метою створення більш широкої взаємодії та досягнення стійких 
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результатів у процесі задоволення потреб і вирішення проблем, з якими стикаються ромські 
жінки та чоловіки.  

5. Ми рекомендуємо, щоб Міністерство внутрішніх справ України, і навчальні заклади з 
підготовки співробітників поліції підвищували рівень компетенції співробітників 
правоохоронних органів з питань безпеки, пов'язаної з ґендерною проблематикою, і 
множинних форм дискримінації, з якими стикаються ромські жінки, інформувати про 
належні заходи реагування на побутове насильство, торгівлю людьми та порушення прав, 
пов'язане з ранніми шлюбами.  

6. Ми рекомендуємо Міністерству юстиції України підвищувати кваліфікацію адвокатів та 
юристів, що працюють в центрах правової допомоги, з метою розширення їх розуміння прав 
людини і множинних форм дискримінації, з якими стикається ромське населення, зокрема 
ромські жінки. 

7. Ми рекомендуємо, щоб національні правозахисні установи у співпраці із засобами масової 
інформації та громадянським суспільством проводили інформаційно-просвітницькі заходи 
для співробітників ЗМІ з метою забезпечення дотримання етичних норм з урахуванням 
ґендерних аспектів, боротьби з актами розпалювання ненависті, а також висвітленням подій 
та представленням ромських чоловіків та жінок в засобах масової інформації в агресивній та 
зневажливій манері.  

8. Ми рекомендуємо Міністерству юстиції України полегшити ромським жінкам доступ до 
правосуддя, надаючи їм підтримку в отриманні правової інформації, безкоштовної правової 
допомоги та здійснені засобів правового захисту, з метою боротьби з ґендерними 
стереотипами, та внести необхідні зміни у відповідну практику та судові процедури. 

9. Ми рекомендуємо, щоб Міністерство внутрішніх справ України та поліцейські навчальні 
заклади збільшили представництво ромських жінок і чоловіків серед поліції, застосовуючи 
передовий досвід інших європейських країн, наприклад, шляхом проведення інформаційних 
заходів з метою залучення ромських студентів вищих навчальних закладів до поліцейської 
академії або шляхом проведення підготовчих семінарів для кандидатів із меншин або 
програми наставництва, щоб спонукати представників/представниць ромського населення 
приєднуватися до правоохоронних органів. З цією метою рекомендуємо Міністерству 
внутрішніх справ України здійснити аналіз перешкод, з якими стикається ромське населення, 
а особливо жінки, на шляху до приєднання до поліцейських сил і вжити заходів для їх 
усунення. 

 

Аналіз  

1. Ми закликаємо компетентні органи збирати дані, диференційовані за ознакою статі, щодо 
уразливості ромських жінок по відношенню до насильства в сім'ї та за ознакою статі, а також 
запроваджувати програми консультування для ромських жінок, які стали жертвами 
насильства в сім'ї та за ознакою статі. Крім того, закликаємо проводити інформаційно-
просвітницькі кампанії з метою запобігання насильства за ознакою статі серед ромських 
громад, у тому числі із залученням чоловіків до боротьби з насильством щодо жінок.  

2. Ми рекомендуємо Міністерству внутрішніх справ вести свою діяльність із підвищення 
обізнаності та накопичення знань правоохоронних органів і громад, а також з пошуку 
методів покращення відносин і довіри між громадами та поліцією, ґрунтуючись на висновках 
та рекомендаціях, у тому числі на ґендерних аспектах дослідження БДІПЛ ОБСЄ щодо 
уявлення про безпеку ромських жінок та чоловіків на Закарпатті, в  Одесі і Харкові (готується 
до публікації).  


