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ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Є ОДНІЄЮ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВОЮ
СКЛАДОВОЮ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ

КОЖНА ЛЮДИНА

МАЄ ПРАВО
САМОСТІЙНО ОБИРАТИ
ГЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ

СТИСЛО ПРО HPLGBT
HPLGBT – це організація, яка працює під керівництвом
трансґендерних людей. Одним з найважливіших напрямків
діяльності HPLGBT є всебічний розвиток трансґендерної
спільноти та її крос- та/або під- груп, зниження рівня
дискримінації та насильства по відношенню до трансґендерів,
а також посилення впливу всієї ЛГБТІ-спільноти на політику в
області прав людини.
HPLGBT разом зі своїми партнерами докладає максимальну
кількість зусиль в консолідації представників трансґендерної
спільноти для відстоювання, розширення й захисту прав та
основних свобод трансґендерів в Україні.
Більш детальну інформацію про нас та нашу діяльність Ви
знайдете за адресою: www.HPLGBT.org
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ЦИФРИ ТА НАЯВНІ ДАНІ

0,5%
Існуючі дані в звіті National Center for Transgender Equality1, а
також дані від експертів The Williams Institute2, свідчать про те
що, що популяція трансґендерів – це 0,3-0,7% від загального
населення. Отже, для України ми можемо спиратися на
усереднене число – 0,5% від загального населення.
За даними UNAIDS3, оцінки показують, що популяція
трансґендерів може становити до 1,1% від дорослого
населення в репродуктивному віці.

1. U.S. Transgender Survey Complete Report.
2. Age of Individuals Who Identify as Transgender in the United States.
3. The Gap Report.
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Нерозуміння проблем трансґендерів, а також трансфобія
дуже широко поширені серед загального населення. Сильні
та стійкі соціальні упередження змушують представників
спільнот вести закритий спосіб життя, перебувати та діяти в
тіні. Такий стан речей в свою чергу призводить до того, що
трансґендери залишаються невидимими та в ізоляції наодинці
зі своїми проблемами.

21%
Основні результати дослідження поведінки та потреб
трансґендерів в послугах з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні4 показують, що поширеність ВІЛ серед трансґендерів
може становити 21%.
Вкрай висока залученість даної групи в секс-роботу – 91%
трансґендерів в Україні хоча б раз надавали секс-послуги за
винагороду.

91%
4. Исследование поведения и потребностей трансгендеров в услугах по профилактике
ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.
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69%
При цьому рівень використання презерватива надзвичайно
низький – 69% не використали презерватив під час
останнього сексуального контакту.

На підставі отриманих даних ми можемо з упевненістю
сказати, що необхідно підвищувати рівень знань про ВІЛ/
СНІД та дотичних захворювань серед трансґендерів, а також
покращувати доступ цієї групи до ВІЛ-сервісу, в тому числі за
рахунок сенситизації лікарів.
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КОЛИ Я ДІЗНАЛАСЬ,
ЩО Я МОЖУ БУТИ

ЗДОРОВОЮ
ТА ЖИТИ
З ВІЛ,
ЦЕ ЗМІНИЛО
МОЄ ЖИТТЯ

Тетяна Ковальова, м. Миколаїв

HPLGBT

ТЕРМИНОЛОГИЯ
ТРАНСҐЕ́ НДЕР (допустимо трансгендер; англ. transgender <
лат. trans… — через, крізь + genus — рід), сексол., соціол., —
людина, ґендерна ідентичність якої відрізняється від статі,
визначеної при народженні.
До трансґендерів не прийнято відносити інтерсексуалів
(їхня попередня некоректна назва — «гермафродити»),
оскільки їхні визначальні риси пов’язані з біологічними
особливостями, а не з ґендерною ідентичністю. Проте
окремі особи, що є інтерсексуалами, можуть бути також і
трансґендерами.
Трансґендери визначаються такими незалежно від того, на
кого спрямовані їхні сексуальні потреби — представників
(представниць) власного чи протилежного ґендеру. За
сексуальною орієнтацією трансґендери можуть бути як
гетеросексуалами, так і гомосексуалами, так і бісексуалами
або належати до категорії осіб із невизначеною сексуальною
орієнтацією. На побутовому рівні трансґендерів інколи
плутають або ототожнюють із гомосексуалами. Цю обставину
треба враховувати при веденні інформаційно-аналітичної
роботи, а також при плануванні та впровадженні заходів із
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед груп ризику.
Категорія трансґендерів є узагальнюючою: до їх числа
належать, зокрема, транссексуали, андрогіни, біґендери тощо.
ТҐ [те-ґе́ ] (допустимо ТГ [те-ге́ ]) — скороч. від трансґендер,
трансґендерний.
Скорочення прийнятне для розмовного і публіцистичного
стилів; в офіційно-діловому мовленні слід його уникати.
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ЦИСҐЕ́ НДЕР (допустимо цисгендер; від лат. cis — із цього
боку + англ. gender — рід, ґендер < лат. genus — рід), соціол.,
— людина, в якої її статеве самовідчуття (ґендер) збігається з
біологічною статтю.
ТРА̀ НССЕКСУА́ Л (англ. transsexual < лат. trans… — через, крізь
+ sexus — стать), сексол., — людина з категорії трансґендерів,
що має ґендерну ідентичність, протилежну статі, визначеній
при народженні, та яка за допомогою медичних (зокрема
гормональних), косметологічних та інших утручань змінює
(змінила) зовнішність і фізіологічні функції свого організму
або коригує (скоригувала) первинні та вторинні статеві ознаки
з метою приведення свого тіла, фізіології та зовнішності у
відповідність до свого ґендеру.
ТРАНССЕКСУА́ ЛЬНІСТЬ (англ. transsexual < лат. trans… —
через, крізь + sexus — стать), соціол., сексол., — стан індивіда,
за якого ґендерна ідентичність є протилежною щодо
вродженої біологічної статі, що супроводжується або не
супроводжується прагненням індивіда привести своє тіло у
відповідність до ґендерної ідентичності.
ДИСФОРІ́Я (від грец. dysphoreo — страждати, відчувати
прикрість, досадувати < грец. dys… — префікс, що означає
утруднення, порушення, розлад, поділ, утрату + phero —
переношу) ҐЕ́ НДЕРНА (допустимо гендерна; англ. gender
— рід, ґендер < лат. genus — рід), сексол., — стан сильної
невдоволеності людини її біологічною статтю або ґендерним
статусом, що зазвичай супроводжується загальною
пригніченістю, зниженою самооцінкою, схильністю до
депресій та суїцидального настрою.
Ґендерна дисфорія може посилюватися за рахунок зовнішніх
чинників, як-от соціального тиску з боку гетеронормативного
суспільства, стигматизації та дискримінації за ознакою
ґендерної ідентичності.
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У деяких мовних конструкціях прикметник ‘трансґендерний/
трансґендерна/трансґендерне’ скорочується до початкової
морфеми ‘транс’. У таких випадках до означуваного іменника
ця морфема долучається через дефіс. Приклади: трансактивізм, транс-активіст, транс-активістка; транс-ґей; трансжінка; транс-індивід; транс-компонент; транс-лесбійка; транспроблематика; транс-спільнота; транс-форум; транс-чоловік.
Написання морфеми ‘транс’ у значенні прикметника
через дефіс дозволяє відрізніти цю морфему від префікса
латинського походження ‘транс…’, який у всіх випадках
долучається до наступної частини слова без дефіса
(як у словах ‘трансатлантичний’, ‘транс’європейський’,
‘трансконтинентальний’, ‘транскрипція’, ‘трансмісія’,
‘трансплантація’, ‘трансформація’ тощо). Винятком із
зазначеного правила є ‘трансфобія’ — слово, що вкоренилося
в українській у написанні разом відповідно до аналогічного
написання англійською (transphobia).
Термінологія повинна створюватися в інтересах ключових
груп та, якщо вона замість звільнення накладає заборони і
заважає активістської діяльності, така термінологія повинна
бути змінена або скасована, а також не повинні існувати якісь
критерії для розмежування транс- та цисґендерності, окрім
хіба що самоідентифікації.
В зв’язку з тим, що уявлення про трансґендерів в популярній
культурі, академічних та наукових колах, постійно змінюються,
у зв’язку із підвищенням обізнаності, відкритості, та
доступності інформації про трансґендерів та їхнє життя,
термінологія може змінюватись та/або доповнюватись.
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АНТИРЕТРОВІРУСНА
ТЕРАПІЯ ТА ТРАНСҐЕНДЕРИ
Трансґендери звикли шукати інформацію в інтернет
просторі, тому трансґендери мають дуже різноманітну та
не завжди точну інформацію про те, коли слід починати
антиретровірусну терапію. Відповідаючи на питання: Коли
слід починати антиретровірусну терапію у трансґендерів, які
живуть з ВІЛ, необхідно звертатись до нових рекомендацій
Всесвітньої організації охорони здоров’я, які відображені в
зведеному керівництві по використанню антиретровірусних
препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції5.
Фіксовані комбінації доз та схеми одноразового щоденного
прийому кращі для антиретровірусної терапії (сильна
рекомендація, середня якість доказів). Більш докладні
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо
того, коли починати антиретровірусну терапію у людей, що
живуть з ВІЛ, а також з яких схем антиретровірусної терапії
слід починати, викладені в рекомендаціях, які можна знайти
за веб-адресою: http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
Незважаючи на те, що ступінь охоплення антиретровірусною
терапією та впровадження рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров’я 2013 року в різних країнах
різна, з 2016 року спостерігається стійка тенденція до
більшої доступності антиретровірусних препаратів, більш
ранньому початку лікування та розширенню застосування
антиретровірусних препаратів для профілактики ВІЛ-інфекції

5. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV
infection.
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Незалежно від рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію,
клініцисти повинні зосередитися на тому, що тестування
на вірусне навантаження послідовно виконується у всіх
трансґендерів. Керівні прінціпи6 є частиною зусиль по
досягненню мети лікування 90%, вказують на необхідність
зосередиться на придушенні вірусу серед всіх людей, які
отримують антиретровірусну терапію першої лінії до 2020
року.
6. Guidelines on the public health response to pretreatment HIV drug resistance.
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ФАКТОРИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ
ЗАКРИТІСТЬ ТРАНСҐЕНДЕРІВ
ТА СПРИЯЮТЬ ВИСОКОМУ
ТЯГАРЮ ВІЛ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МАРГІНАЛІЗАЦІЯ
ДИСКРИМІНАЦІЯ
СТИГМАТИЗАЦІЯ
НАСИЛЬСТВО
БЕЗРОБІТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
СТРЕСОВІ ТА ДЕПРЕСИВНІ СТАНИ
ОБМЕЖЕНІСТЬ АБО ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ДОСТУПУ ДО
ПОСЛУГ В УСТАНОВАХ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЗДОРОВ’ЯМ
ВІДСУТНІСТЬ СІМЕЙНОЇ ПІДТРИМКИ
СПРОБИ САМОГУБСТВ
ВІДСУТНІСТЬ ЖИТЛА
СЕКС-РОБОТА
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ПРО ВІЛ/СНІД ТА ІПСШ
ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ
ЗЛОВЖИВАННЯ НАРКОТИКАМИ
ТРИВАЛЕ ПЕРЕБУВАННЯ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ
НЕБЕЗПЕЧНІ СЕКСУАЛЬНІ ПРАКТИКИ
ПОЗБАВЛЕННЯ ОДНОГО АБО ОБОХ БАТЬКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ
СМЕРТЮ
ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА
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СПЕЦИФІКИ
ТРАНСҐЕНДЕРІВ
Найбільш важливі специфіками трансґендерів (але не
єдиними) є наступні:
• Прихильність до антиретровірусної терапії вкрай низька,
в порівнянні із прихильністю до замісної гормональної
терапії. Для багатьох трансґендерів доступність та
отримання гормональної терапії є більш пріоритетними
цілями, ніж профілактика й лікування ВІЛ-інфекції.
• Недостатність наукових даних та інформації про взаємодію
антиретровірусних препаратів та засобів гормональної
терапії що містять естроген, може негативно впливати на
прийняття рішення про початок антиретровірусної терапії.
• Прийом тестостерону пригнічує синтез естрогену, що
призводить до витончення та атрофії слизової піхви й
робить стінки піхви більш сухими та менш еластичними.
При такому стані сексуальні контакти стають більш
травматичними, що, в свою чергу, збільшує ризик
інфікування на ВІЛ/ІПСШ.
• Негативний самопочуття, пов’язане з лікарською
взаємодією антиретровірусної терапії та замісної
гормональної терапії у трансґендерів, які живуть з ВІЛ.
• Небажання не ВІЛ-інфікованих трансґендерів дізнаватися
свій ВІЛ-статус та/або приймати PrEP через побоювання
можливих побічних ефектів при поєднанні гормонотерапії
й антиретровірусної терапії, а також інших лікарських
взаємодій. Перевага віддається в першу чергу
гормонотерапії, залишаючи питання про ІПСШ/вірусних
гепатитів, ТБ та ВІЛ поза сферою пріоритетів.
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• Фізичний та психологічний дискомфорт, пов’язаний з
обстеженням статевих органів й збором біологічних
зразків для медичних аналізів, який присутній незалежно
від того, чи зазнав конкретний пацієнт реконструктивної
хірургії статевих органів чи ні.
• Високий рівень стигматизації та самостигматизації, в
тому числі пов’язаний із помилковими уявленнями
працівників медичних установ про анатомію та сексуальну
поведінку трансґендерів. Приголомшливі темпи бідності
та відсутність ефективних програм, спрямованих
на поліпшення економічного й соціального стану
трансґендерів, а також на підвищення рівня освіти та
подолання структурних бар’єрів, що перешкоджають
реалізації прав цієї групи в галузі працевлаштування.
• Відсутність ефективних інструментів для юридичного
визнання ґендеру.
• Високий рівень вживання психоактивних речовин.
• Медичні бар’єри, що перешкоджають доступу до деяких
видів медичної допомоги, включаючи процедури з
підтвердження статі, процедури, які здійснюються до
та після «переходу», а також заходи щодо зниження їх
шкоди.
• Існуючі структурні бар’єри такі як відсутність документів,
що засвідчують особу відповідно до обраного ґендеру, є
серйозною перешкодою для звернення трансґендерів за
медико-соціальною допомогою.
• Важкодоступність та прихованість групи призводять до
відсутності значимої участі трансґендерів у відповіді на
епідемію ВІЛ та боротьби зі структурними бар’єрами, які
стоять на шляху реалізації прав трансґендерів в галузі
охорони здоров’я, що може служити вирішальним
фактором для досягнення перемоги над ВІЛ/СНІД.
• Високий хронічний рівень дистресу через розбіжність
зовнішніх статевих ознак та ґендерної ідентичності, який
веде до глибоких депресивних станів, що, в свою чергу,
призводить до небезпечних сексуальних практик.
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• Важкодоступність даної групи населення та віддання
переваги віртуальної комунікації між представниками
трансґендерної спільноти.
• Специфічна поведінка ВІЛ-інфікованих чоловіків,
відрізняється від поведінки ВІЛ-негативних або тих
чоловіків, які не знають про свій ВІЛ статус. Специфіка
полягає в ігноруванні медичних приписів та ВІЛдисидентство, яке, в своєю чергою, часто пов’язане з
віруванням, що бог зцілить їх.
• Використання ін’єкційних форм гормонів та випадки
спільного використання шприців для введення
гормональних препаратів.
• Труднощі із працевлаштуванням, що ведуть до заниження
самооцінки трансґендерів та вимушеного залучення в
секс-роботу, яка, в свою чергу, часто характеризується
більш високими сексуальними ризиками.
• Зловживання наркотиками та спроби самогубств.
• Широка поширеність практики небезпечного сексу з
постійними партнерами/клієнтами.
• Психосоціальні фактори: бідність, низька самооцінка,
депресія, відчуття ізоляції, які призводять до того, що
питання, пов’язані з ВІЛ та профілактикою інфікування
знаходяться в списку життєвих пріоритетів на вкрай
низькому рівні.
• Нерівний доступ до освіти і катастрофічно обмежені
економічні можливості для доступу до медичної
допомоги.
• Різні форми утиску та насильства в приватному житті, в
тому числі й з боку найближчих родичів.
• Систематичне зіштовхування з високим рівнем ґендерного
насильства при очевидному зв’язку між ґендерним
насильством та ВІЛ.
• Вкрай низький рівень доступності профілактичних
програм. Якщо трансфемінні люди ще включаються до
профілактичних програм для ЧСЧ, то трансмаскулінні
люди, які практикують секс з чоловіками, практично не
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мають доступу до програм профілактики.
• Відсутність розроблених тренінгів для навчання з
комплексного консультування трансґендерів по
більш безпечних методів підтвердження ґендерної
ідентичності та з питань ментального здоров’я й вживання
психоактивних речовин.
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Я НЕ ХОЧУ ВЕСТИ
ПОДВІЙНЕ ЖИТТЯ
Валя, м. Дніпро

HPLGBT

ЩО МИ ЗНАЄМО НАПЕВНО
Керівні документи в сфері формування відповіді на
поширення ВІЛ Всесвітньої організації охорони здоров’я,
Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/
СНІДу та Глобального фонду по боротьбі з ВІЛ/СНІДом,
туберкульозом та малярією, акцентують свою увагу на тому,
що трансґендерів слід розглядати в якості однієї з ключових
груп.
Нерозуміння проблем трансґендерів, а також трансфобія
дуже широко поширені серед загального населення. Сильні
та стійкі соціальні упередження змушують представників
спільнот вести закритий спосіб життя, перебувати та діяти в
тіні. Такий стан речей в свою чергу призводить до того, що
трансґендери залишаються в ізоляції та наодинці зі своїми
проблемами.
Щодо ВІЛ-інфекції, багато трансґендерів заявляють про те,
що їх пріоритети більше сфокусовані на доступності замісної
гормональної терапії, ніж на профілактику й лікування ВІЛінфекції. Експерти поділяють всю важливість доступу до
замісної гормональної терапії, проте наполягають на тому,
що всередині трансґендерної спільноті в Україні в недостатній
мірі присутня настороженість стосовно ВІЛ-інфекції.
Як правило, дані про здоров’я трансґендерів та, зокрема, про
поширеність ВІЛ у цій популяції дуже обмежені. Результати
різних досліджень та мета-аналізів вказують на те, що
трансґендерні жінки особливо уразливі до ВІЛ-інфекції.
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Існуючі дані стосовно трансґендерів свідчать про важкий
тягар ВІЛ-інфекції серед трансґендерних жінок, таким чином
за результатами систематичного огляду та мета-аналізу7
об’єднаний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед
трансґендерних жінок склав 19% в 15 країнах, та цей показник
має лабораторне підтвердження. Вірогідність зараження
ВІЛ-інфекцією у трансґендерних жінок була в 49 разів вище,
ніж серед загального населення в цілому. Окремий метааналіз з ВІЛ-інфікування серед трансґендерів, які залучені до
секс-роботи8 показує, що об’єднаний показник поширеності
ВІЛ-інфекції в цій групі склав 27%. Для порівняння, серед
трансґендерних жінок, які не займаються секс-роботою такий
показник поширеності ВІЛ-інфекції 15%.
Трансґендерні чоловіки в своїх сексуальних відносинах
стикаються зі складною динамікою питань ґендеру. Для
деяких трансґендерних чоловіків секс з їх партнерами є
потужним чинником твердження їх ідентичності та може бути
більш важливим, ніж міркування що безпеки та використання
презерватива. Існують дані9, що деякі трансґендерні чоловіки,
які приймають тестостерон, після початку прийому гормонів
відчувають посилення статевого потягу та підвищення
інтересу до сексу після початку прийому гормонів, що може
сприяти їх готовності піддаватися сексуальним ризиків. У
трансґендерних чоловіків, що приймають тестостерон, та/або
яким була зроблена гістеректомія, може виникати фронтальна
сухість, яка збільшує ризик фронтальної травматизації під час
проникнення, тим самим підвищуючи ризик інфікування ВІЛ
та ІПСШ. Низька самооцінка також може сприяти ризикованої
сексуальної поведінки серед трансґендерних чоловіків.

7. Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis.
8. Sex work and HIV status among transgender women: systematic review and meta-analysis.
9. Gorton N, Buth J, Spade D. Medical therapy and health maintenance for transgender men: A guide
for health care providers: Lyon-Martin Women’s Health Services.
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Показники частоти депресії, вживання психоактивних
речовин та спроб самогубств високі в цій групі населення10.
Вживання наркотиків та алкоголю є основним фактором
ризику для будь-якої спільноти незалежно від ґендерної
складової. Трансґендерні чоловіки можуть приймати алкоголь
або наркотики під час сексу, щоб підвищити сексуальний
досвід або допомогти впоратись з тривогою щодо свого
тіла. Деякі трансґендерні чоловіки можуть відчувати
примус до вживання наркотиків для того, щоб вписатися в
якісь спільноти або субкультури. Є точні дані про спільне
використання голок для ін’єкцій при прийомі гормонів або
наркотиків серед трансґендерних чоловіків, й це також один
чинників ризику передачі ВІЛ.

10. Newfield E, Hart S, Dibble S, Kohler L. Femaleto-male transgender quality of life. Quality of Life
Research.
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ЩО РОБИТЬ HPLGBT
Самоорганізація трансґендерів HPLGBT прагне до поліпшення
правового та соціального середовища, так як ми вважаємо,
що це найважливіші фактори задля зниження рівня
поширеності ВІЛ серед трансґендерів в Україні.
Наразі ми зосереджені на посиленні підтримки та розвитку
мережевої самоорганізації трансґендерів в Україні для захисту
прав та свобод трансґендерів і поліпшення доступу до послуг
зі збереження здоров’я й профілактики ВІЛ.
Впродовж 2017–2018 рр. HPLGBT провела національне
дослідження, в якому взяли участь 438 трансґендерів.
Дослідження розкрило безліч проблем серед цієї групи, які
прямо або опосередковано пов’язані з ВІЛ-інфекцією та
сприяють подальшому поширенню ВІЛ. Ми отримали дуже
тривожні дані: наприклад, 67,5% трансґендерів не знають
свій ВІЛ-статус, а 69% не використовували презервативи під
час останнього сексуального контакту. Команда дослідників
HPLGBT прийшла до висновку, що в Україні існують ризики,
пов’язані з програмами по наданню допомоги трансґендерам
в сфері здоров’я. Такі ризики також пов’язані з відсутністю
фокуса на специфіці трансґендерів в існуючих програмах.
Часто трансґендери обслуговувалися лише за допомогою
програм, орієнтованих на цісгендерних секс-працівників або
МСМ.
Тому ми сформували проект «ВІЛ та трансґендери в
Україні», мета якого – підтримка та розвиток мережевої
самоорганізації трансґендерів в Україні – HPLGBT – для
захисту прав і свобод трансґендерів та поліпшення їх доступу
до послуг зі збереження здоров’я та профілактики ВІЛ. За
підтримки наших партнерів з Міжнародного благодійного
фонду «Альянс громадського здоров’я» та Глобального фонду
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для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією ми
отримали шанс зміцнити потенціал спільноти для відповіді на
епідемію ВІЛ серед трансґендерів в Україні.
Ми сподіваємося, що за сприянням всіх небайдужих
союзників – як зі спільнот ЛГБТІ+, так й за їх межами,
HPLGBT зможе створити потужну асоціацію регіональних та
центральних ініціатив трансґендерних людей національного
рівня. Це допоможе максимально реалізовувати потреби
трансґендерів та донести ці потреби до державних органів,
які записали собі в План дій по реалізації стратегії з прав
людини поліпшення ситуації з правами трансґендерних
людей.
HPLGBT прагне досягти наступних змін в Україні:
• Трансґендери повинні мати можливість своєчасно
звертатися за лікуванням і підтримкою в області
сексуального, репродуктивного та психічного здоров’я, не
приховуючи при цьому важливою для надання допомоги
і підтримки специфіки своєї сексуальної поведінки та
гендерної ідентичності.
• Необхідно знизити рівень стигми по відношенню до
трансґендерів, в першу чергу серед постачальників послуг
в області здоров’я.
• ВІЛ-сервісні організації, що працюють з трансґендерами
в Україні, повинні розділяти цінність прав людини для
протидії епідемії.
• Державні, неурядові, міжнародні організації та
зацікавлений бізнес повинні бути партнерами в побудові
систем сервісу для збереження здоров’я трансґендерів.
• Законодавча база та політичне середовище, не повинні
мати бар’єри задля створення умов та ефективної роботі з
трансґендерами.
• Необхідно побудувати, та сприяти функціонуванню
комплексної системи моніторингу та оцінки епідемії ВІЛінфекції серед трансґендерів та відповіді на неї,
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включаючи оцінку якості за участю трансґендерної
спільноти.
• Прийняття в Україні антидискримінаційного
законодавства, анпрямую забороняє дискримінацію за
прямою ознакою сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності.
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ЗА ДАНИМИ UNAIDS

0.1 – 1.1% від глобального населення
є трансґендери
У світі 19% трансгендерних жінок
живуть з ВІЛ
61% національних стратегій
боротьби зі СНІДом в світі
не включають трансґендерів
57 країн в світі криміналізують або
переслідують трансґендерів у
судовому порядку
UNAIDS працює з урядами, партнерами
та трансґендерними спільнотами задля
розширення доступу до медичних послуг
для трансґендерів
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Трансґендери та ризики ВІЛ
Трансґендери в 49 разів частіше заражаються на ВІЛ, ніж
все доросле населення репродуктивного віку. З раннього
віку трансґендери стикаються зі стигмою, дискримінацією
і соціальним неприйняттям в суспільстві через вираження
своєї ґендерної ідентичності. Така дискримінація, насильство
й криміналізація, перешкоджають тому, щоб трансґендери
отримували ВІЛ-послуги, які їм потрібні для того, що б
залишатися здоровими.

1x

10x

24x

24x

Ризик зараження на ВІЛ в порівнянні з дорослим
ЗАГАЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ
СЕКС-ПРАЦІВНИКАМИ
ГЕЇВ ТА ІНШИХ ЧСЧ
ЛЮДЬМИ ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ІН'ЄКЦІЙНІ НАРКОТИКИ
ТРАНСҐЕНДЕРИ

Ризик зараження на ВІЛ в порівнянні з дорослим
ЗАГАЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ
СЕКС-ПРАЦІВНИКАМИ
ГЕЇВ ТА ІНШИХ ЧСЧ
ЛЮДЬМИ ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ІН'ЄКЦІЙНІ НАРКОТИКИ
ТРАНСҐЕНДЕРИ
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49x

З ЧИМ ТРАНСҐЕНДЕРИ СТИКАЮТЬСЯ

ЧОГО ТРАНСҐЕНДЕРИ ХОЧУТЬ

Насильство

Фізична безпека
Визнання ґендерної
ідентичності

Соціальна ізоляція
Бар’єри в доступі до
соціальних послуг

Вагома участь спільноти

Словесні, фізичні та
сексуальні домагання

Емоційна безпека
Повага до ґендерної
експресії

Бар’єри в доступі до житла
Дискримінація в
медичних установах

Рівноправний та вільний від
стигми доступ до медичних
послуг

Бар’єри в доступі до освіти

Право на освіту

ВІЛ-інфекція

Транс-компетентний
ВІЛ-сервіс
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ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
З ТРАНСҐЕНДЕРАМИ

Практичний посібник для
спільних втручань «Реалізація
комплексних програм з питань
ВІЛ та ІПСШ з трансґендерами»
Завантажити:
www.HPLGBT.org/publish/
library/en/TRANSIT_en.pdf

Дана публікація пропонує практичні поради щодо здійснення
програм по ВІЛ та ІПСШ для трансґендерів, роблячи акцент
на трансґендерних жінок, що збігаються з Рекомендаціями
2011 року та Зведеними керівними принципами 2014 року
для ключових груп населення. У виданні містяться приклади
успішних практик з усього світу, які можуть підтримати дії в
плануванні програм та послуг, а також розглядаються питання
про подолання труднощів.
Інструмент описує, як можуть бути розроблені та впроваджені
сервіси, доступні для трансґендерних жінок. Для досягнення
цієї мети важливе значення має адекватна й постійна
взаємодія з ними.
30

Цей інструмент приділяє особливу увагу програмам, які
знаходяться під керівництвом самих трансґендерів там, де
це можливо. Все це є продуктом співпраці трансґендерів,
юристів, сервіс-провайдерів, дослідників, державних
чиновників та неурядових організацій з усього світу, а також
установ Організації Об’єднаних Націй та партнерів з розвитку
зі Сполучених Штатів.
Автори: UNDP, IRGT, UNFPA, UNAIDS, WHO, USAID, PEPFAR,
UCSF Center of Excellence for Transgender Health, Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health.
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ДРУЖНІ МІСЦЯ ДО ТРАНСҐЕНДЕРІВ

ІСНУЮЧІ ПОСЛУГИ ТА ЧАС РОБОТИ УТОЧНЮЙТЕ

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗА ВКАЗАНИМИ КОНТАКТАМИ
Громадська організація
«Перспектива»
м. Житомир

Всеукраїнська благодійна
організація «Конвіктус
Україна»
м. Київ та Київська область

+380 412 34 05 12
perspective.zt@gmail.com

+380 44 592 5847
uaconvictus@gmail.com

Благодійний фонд «Аванте»
м. Львів

Миколаївський місцевий
благодійний фонд «Юнітус»
м. Миколаїв

+380 67 672 2731
avantelviv@ukr.net
office@avante.org.ua

+380 512 58 36 03
unitus.ukraine@gmail.com

Молодіжна громадська
організація Молодіжний
громадський рух «Партнер»
м. Одеса

Рівненський обласний
благодійний фонд «Наше
Майбутнє»
м. Рівне

+380 48 793 9094
partner@te.net.ua
apanasenkov@ukr.net

+380 362 67 1110
rivneaids@gmail.com

Громадська організація
«Джерела громадського
здоров’я»
м. Тернопіль

Благодійна організація
«Харківський благодійний
фонд «Благо»
м. Харків

+380 67 235 0787
dzherela@ukr.net

+380 57 751 0027
bfblago@gmail.com

Херсонський обласний
благодійний фонд «Мангуст»
м. Херсон

Громадська організація
«Хмельницька асоціація
громадського здоров’я
«Вікторія»
м. Хмельницький

+380 55 227 9042
ngo_mangust@ukr.net

+380 38 270 3377
as.victoria97@gmail.com
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