
 

 

Європейський парламент жодним способом не залишиться осторонь 
перед обличчям задокументованих страждань, з якими стикаються 
жертви в Україні. Я тут не лише як Голова Європейського парламенту, я 
тут як жінка, як мати і сестра. 
 
Якщо ми розглянемо законодавчу базу, вона дуже чітка. Відповідно до 
Женевської конвенції жінки повинні бути особливо захищені від будь-
якого нападу, зокрема від зґвалтування, примусу до проституції або 
будь-якої форми непристойних посягань. Римський статут Міжнародного 
кримінального суду класифікує зґвалтування та інші форми 
сексуального насильства не лише як злочин проти людяності, але й як 
воєнний злочин. Але, незважаючи на цю кришталево чітку мову 
міжнародного права, сексуальне насильство в умовах конфлікту 
залишається огидною реальністю. 
 
Коли ми говоримо, що постраждалі в Україні заслуговують на 
справедливість, будь-яка безкарність означатиме, що ми нічого не 
зробили, щоб запобігти використанню сексуального насильства як зброї 
війни в майбутньому.  
 
І тут дозвольте мені привітати Україну з ратифікацією Стамбульської 
конвенції. Не всі держави-члени ЄС зробили це, і я наполягатиму на 
тому, щоб Європейський парламент забезпечив, щоб ЄС, як організація, 
незабаром ратифікувала Стамбульську конвенцію.  
 
Ми говоримо про сексуальне насильство, але не лише стосовно жінок і 
дівчат. Як ви бачили, це також стосується і хлопців, і представників 
соціальних меншин. Саме тому цього року ми присудили Сахаровську 
премію, яка є найвищою нагородою Європейського парламенту, Україні 
в особі її президента, громадянського суспільства та всіх, хто працює на 
захист жертв російської агресії, що розпочалася 24 лютого минулого 
року. 
 
Сьогодні вранці разом з Генеральним прокурором Костіним ми 
обговорили випадки в Україні, що були зареєстровані в Україні, а також 
в інших державах-членах ЄС.  
 
Ця конференція може сприяти створенню Спеціального трибуналу зі 
збору доказів, щоб забезпечити притягнення до відповідальності. 
 
Україна — щит Європи, але нам потрібно стати щитом для України, тому 
що, якщо Україна в небезпеці, то ми в небезпеці, а якщо ми в небезпеці, 
то Україна в небезпеці. 



 

 

 
І якщо є щось, що може відіграти вирішальну роль поза межами 
законодавчої бази, про яку я згадувала, то це фінансова допомога від 
Європейського Союзу, спрямована на підтримку жертв сексуального 
насильства.  
 
Від імені Європейського парламенту я можу запевнити, що ми 
продовжуватимо підтримувати всі ініціативи, як щодо збору доказів, так 
і щодо розслідування злочинів, але, що найважливіше — агресори, які 
розв'язали війну на нашому континенті, не залишаться безкарними. 
 
Я мама чотирьох синів. Я хотіла би мати можливість сказати їм, що коли 
Україна переможе у війні, всі будуть притягнуті до відповідальності за 
вчинені злочини і за звірства, скоєні проти хоробрих українців. 
 
 
 
 


