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ДО КЛАСТЕРУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВХОДЯТЬ СУБКЛАСТЕРИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА ТА
РОЗМІНУВАННЯ

«Світ без війни», Віталій, 17 років, Луганська область.
Малюнок є частиною виставки дитячого малюнку «Ми за мир», організованої
благодійною організацією «SOS Дитячі містечки» та посольством Швейцарії.

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ

Для отримання детальної інформації,
будь ласка, звертайтеся до:

 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) повідомляє про загальну
Крістін Гойєр, координатор Кластеру з питань
тенденцію до зниження кількості жертв серед цивільного населення в зоні конфлікту на сході
захисту, goyer@unhcr.org,
України, що спостерігається з вересня 2015 року. Що стосується жертв серед цивільного
тел.: +38 050 382-50-14
населення, в січні 2016 року було зафіксовано найменшу кількість втрат за весь період від
початку військових дій в середині квітня 2014 року. За період з 1 по 31 січня ММПЛУ
Аннетт Літ, координатор Субкластеру з питань
зафіксувала щонайменше 18 жертв серед цивільного населення, яке проживає в зоні
захисту дітей, alyth@unicef.org,
конфлікту: 1 людину вбито, 17 — поранено; з них 16 дорослих (7 жінок і 9 чоловіків) та 2 дітей
тел.: + 38 050 380-51-81
(дівчинка та хлопчик). Половина постраждалих (9 поранених) стали жертвами ручних гранат і
Катерина
Кристесашвілі,
координатор
саморобних вибухових пристроїв (мін-пасток). Дані факти вимагають активізації зусиль по
Субкластеру з питань ґендерного насильства,
обидві сторони лінії зіткнення з вилучення у місцевого населення гранат та інших вибухових
kristesashvili@unfpa.org, тел.: +38 095 134-28-20
пристроїв і боротьби з установкою мін-пасток щонайменше в тих районах, де цивільне
Маркус Бренд, співголова Субкластеру з
населення може легко підірватися на них. Семеро потерпілих (1 вбитий і 6 поранених) стали
питань розмінування, marcus.brand@undp.org,
жертвами використання стрілецької зброї та легкого озброєння, у тому числі щонайменше 3
тел.: +38 050 312-13-44
людей було поранено у селищі Зайцеве (Донецька область). Двоє цивільних осіб отримали
Едвард Кроутер, співголова Субкластеру з питань
осколкові поранення від невстановленого виду озброєння. ММПЛУ досліджує звіти про
розмінування, edward.crowther@drc-ukraine.org,
жертви серед цивільного населення, використовуючи широкий спектр джерел та видів
тел.: +38 063 793-41-20
інформації, достовірність яких було встановлено.
 Оскільки повідомлення про смертельні випадки та травми продовжують надходити, Субкластер з питань розмінування стурбований регулярно
повторюваними нещасними випадками, пов'язаними з мінами та іншими ВПВ, що спричиняють величезну шкоду цивільному населенню. З
настанням весни і початком сільськогосподарських робіт, а також можливим зростанням чисельності тих осіб, що повертаються до
постраждалих від конфлікту районів, очікується і зростання кількості інцидентів, пов'язаних з ВПВ.
 Виявлення жертв торгівлі людьми залишається серйозною проблемою через обмежені можливості влади і слабку систему перенаправлення на
місцях. Через складну соціально-економічну ситуацію, сім’ї ВПО з матір’ю-одиначкою особливо уразливі у питаннях залучення їх до занять
сексом заради виживання, доходи від якого допомагають таким жінкам підтримувати свої родини. НГО Львова заявляють про необхідність
вживання профілактичних заходів щодо підвищення рівня інформованості про ризики сексуальної та трудової експлуатації.
 Існує гостра потреба в наданні житла жертвам гендерного/домашнього насильства на території всіх постраждалих від конфлікту регіонів України.
Державні центри надання психологічної підтримки, неурядові організації «Слов’янське серце» та благодійний фонд «Благо Фундація» готові
надати певну кількість місць; проте вони не в змозі ані повністю задовольнити потребу, ані забезпечити належний соціальний супровід
постраждалих осіб. Таким чином, Субкластер з питань ГН продовжує виступати за створення безпечного простору для жертв ГН, особливо на
постраждалих від конфлікту територіях Східної України.
 Свобода пересування залишається однією з основних проблем. Незважаючи на офіційну інформацію на сайті Служби Безпеки України, згідно з
якою паперові перепустки, видані до 17 липня 2015 року, і досі є дійсними, насправді деякі люди, які мають тільки паперові перепустки, не
змогли перетнути лінію зіткнення у січні. Також треба належним чином інформувати людей про необхідність отримання електронних перепусток
для уникнення проблем на контрольно-пропускних пунктах.
 Результатом паспортного контролю та «митної діяльності», що здійснюється сьогодні владою де-факто на пропускних пунктах селищ Зайцеве та
Оленівка, є довжелезні черги. Озброєні люди з так званої ДНР перевіряють паспорти і вносять інформацію до комп'ютерної бази даних, а також
перевіряють багаж та речі, стягують податки.
Партнери, що працюють у сфері захисту, повідомляють про наявність проблем з імплементацією Закону № 921 (законопроект № 2166), оскільки
відділи Міністерства соціальної політики й досі керуються у своїй роботі Постановами Кабінету Міністрів України № 509 та 505, у той час як
механізм реалізації закону повинен бути розроблений протягом трьох місяців після набуття ним чинності. Все це призводить до плутанини і
втрати часу, оскільки від ВПО, що потрапляють до департаменту соціальної політики, вимагають, щоб на їхніх посвідченнях ВПО стояла печатка
Державної міграційної служби, тоді як Державна міграційна служба ці печатки більше не ставить відповідно до Закону № 921.

Кластер з питань захисту, Україна

Новини Кластеру з питань захисту, січень 2016 р.

ОСНОВНІ ФАКТИ
 Закон України № 2254 від 26 січня «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та
















підтримки сімей з дітьми» передбачає поправки, які надаватимуть право дітям віком від 14 до 18 років подавати документи для
отримання довідки ВПО. Діти, які не досягли 14-річного віку, особи з обмеженими можливостями та недієздатні особи повинні
подавати документи для реєстрації через уповноваженого представника. Для дітей, які не досягли 14-річного віку і яких не
супроводжують родичі, подача документів для реєстрації повинна здійснюватися через представника органу опіки за місцем
перебування. Для дітей, які перебувають під наглядом соціальних служб, подача документів для реєстрації повинна здійснюватися
через керівника відповідної установи.
29 січня Президент України згадав у своїй промові про 21 вбитого українського солдата, що не досягли повноліття. Коаліція з прав дітей
направила офіційного листа щодо роз’яснення даної заяви.
Представники Субкластеру з питань захисту дітей, Кластеру з питань освіти та ЮНІСЕФ провели зустріч з представниками Міністерства
освіти та науки України щодо декларації про безпечні школи, яка буде підписана найближчим часом.
Координаційна група Кластеру з питань захисту провела напівденний тренінг з питань захисту для гуманітарних організацій, що
здійснюють свою діяльність на території Сєверодонецька. У тренінгу взяли участь 22 людини, які представляли агенцій ООН, місцеві та
міжнародні неурядові організації, що здійснюють свою діяльність у різних сферах.
У період з 21 по 28 січня Норвезька Рада у справах біженців (НРСБ) організувала серію тренінгів для 46 громадських активістів з
підконтрольних уряду територій Луганської та Донецької областей і Харківської області. Тренінги, проведені експертами відповідних
місцевих органів влади, а також національних і міжнародних неурядових організацій, були спрямовані на озброєння активістів громад
знаннями та інструментами донесення до ВПО та громад, що проживають на постраждалій від конфлікту території, важливої
інформації у відповідних сферах діяльності.
Тренінгові модулі про гендерне насильство були проведені в Донецькій та Харківській областях для активістів НРСБ, що працюють з
ВПО та місцевими громадами, які проживають у так званій сірій зоні та вздовж лінії зіткнення.
Субкластер з питань розмінування надавав підтримку технічно-гуманітарній місії ООН з оцінки потреб у протимінній діяльності, що
проводилася у період з 23 січня по 5 лютого. Метою Спільної місії ООН з оцінки потреб у протимінній діяльності було визначення
потенційних прогалин та основних пріоритетів для надання міжнародної допомоги з розмінування. Місія ще раз підтвердила потребу у
більш систематичній координації дій, кращому обміні інформацією та більш швидкій активізації діяльності з гуманітарного
розмінування, включаючи інформування про небезпеку мін, визначення небезпечних зон, їхню демаркацію та розмінування, а також
комплексний підхід до підтримки жертв інцидентів, пов’язаних з мінами.
Інформаційні зустрічі мобільних психосоціальних груп Фонду Народонаселення ООН/УФГЗ та місцевої поліції були проведені в двох
районах міста Харкова, в Ізюмі та Харківській області. Ініціатором зустрічей була поліція, яка хотіла обговорити проблеми гендерного
насильства та подальше партнерство між міліцією та мобільними групами.
У Сєверодонецьку стартував проект «Соціальний автобус». Безкоштовні автобуси відправляються з населених пунктів, що знаходяться
на лінії зіткнення, за маршрутами: Станиця Луганська — Сєверодонецьк, Золоте — Сєверодонецьк, Попасне — Сєверодонецьк.
Соціальний автобус також доставляє людей, які проживають у Біловодському районі, з сіл до районного центру. Послуги надаються
особам віком старше 60 років.
Протягом січня за допомогою програми інформації, консультації та юридичної допомоги (ICLA) Норвезької Ради у справах біженців у
Луганській та Донецькій областях було здійснено: інформування 1222 бенефіціарів, надання юридичних консультацій 382
бенефіціарам, надання юридичної допомоги 26 бенефіціарам.

Кластер з питань захисту, Україна
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