
Утиск - це небажана для особи та/або групи осіб
поведінка або дії інших, метою чи наслідком яких
є приниження людської гідності за певними
ознаками (дивись нижче перелік можливих
ознак), або створення напруженої, ворожої,
образливої, зневажливої атмосфери стосовно цієї
особи або групи осіб.

Приклад:
Працівницю деякі з колег часто називають "малим
дурним дівчиськом, якій бракує досвіду, але яка
всюди лізе зі своїми ідеями". Це відбувається в
розмовах між собою та в її присутності. Коли
дівчина звертається до них із робочими
питаннями, її ігнорують або починають сваритися,
вказуючи на її вік та досвід в образливій формі.

Утиски на роботі:
що робити?

Це дискримінація!

Через які наявні у Вас 
ознаки може
відбуватись утиск?

вік
стать
сексуальна орієнтація чи ґендерна
ідентичність,
національність
етнічна приналежність
колір шкіри
мова
релігійні переконання
стан здоров'я
чи будь-що інше, що відрізняє Вас
від інших

Що робити?

Колеги/керівництво говорили Вам образливі фрази чи вчиняли
дії відносно Вас через наявні у Вас ознаки (дивись перелік
вище)?
Чи відчули Ви образу чи зневагу, приниження до Вас з боку
колег/керівництва через наявні у Вас ознаки?

Упевніться, що Вам не здалось - дайте відповіді на такі питання:

Якщо відповідь на обидва питання "ТАК", є підстави
вважати, що Вас утискають



Уповноважений Верховної Ради 
з прав людини 

www.ombudsman.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 50 17 20

Координаційний центр з надання правової
допомоги (БПД) 

www.legalaid.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 213 103 

Зафіксувати деталі події (зазначити всіх учасників інциденту,
зібрати фото/відео/копії документів/листів/повідомлень тощо).

Звернутися по правову допомогу до адвоката та/або центру
з надання безоплатної правової допомоги.

Що робити у випадку утисків на роботі?

Поспілкуватись із роботодавцем та зазначити про
неприпустимість подібного ставлення, адже це є проявом
дискримінації.

Написати заяву (скаргу) керівництву про подію із вимогою
вжити заходів. Скаргу можна надіслати рекомендованим
листом. Сам факт її подання буде враховано судом.

Подати заяву до суду

поскаржитися на дискримінацію до Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини

Корисні контакти

Отримати допомогу адвоката або юриста 
 www.prostoprav.in.ua 

Дискримінація обмежує, протидій!




