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Ключові факти
Тілесна автономія означає мати владу
та свободу волі робити вибір над своїм
тілом та майбутнім без насильства та
примусу. Це свобода обирати коли,
де і з ким займатися сексом. Це вибір вагітніти чи ні. Це можливість
звертатися до будь-якого лікаря,
коли це необхідно.
Досі жінки та дівчата у всьому світі
стикаються з обмеженнями своєї тілесної
самостійності. Наслідки для їх здоров’я,
добробуту та майбутнього можуть бути
руйнівними.
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Стан тілесної автономії у світі:
*Частка

жінок у віці від 15 до 49 років, які самостійно
приймають рішення щодо охорони здоров’я,
контрацепції та сексу. Дані зібрано на основі
опитування жінок з 57 країн протягом 2007–2018 рр.
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Лише близько половини жінок і дівчат мають право вирішувати, коли і як звертатися за медичною допомогою, включаючи
послуги в галузі сексуального і репродуктивного здоров’я, чи використовувати
контрацепцію і чи займатися сексом.

Іншими словами, більшість жінок не
володіють власним тілом, і їх життям
керують інші.
Майже половина жінок позбавлена права сказати «ні» сексу або «так» зверненням за
медичною допомогою або вибору підходящого моменту для народження дитини.
Занадто багато жінок і дівчат піддаються різним шкідливим практикам, таким як
операції на жіночих статевих органах, що
калічать, перевірка на незайманість і безкарне згвалтування.
Artwork by Kaisei Nanke

Кожна людина повинна мати право на тілесну автономію. Це стосується чоловіків,
жінок, хлопчиків і дівчаток, людей різної
сексуальної орієнтації. Це справедливо
для людей будь-якої раси, віросповідання, національності і з будь-яким статусом
інвалідності. Люди з інвалідністю стикаються з ще більшими труднощами у
спробах отримати право на тілесну автономію. Дівчатка і хлопчики з інвалідністю
майже в три рази частіше стають жертвами сексуального насильства, причому
найбільшому ризику піддаються дівчатка.

Десятки країн відмовляються визнавати, що секс без згоди у подружжі є згвалтуванням.
Пандемія COVID-19 ще сильніше підриває автономію жінок через різке зростання сексуального насильства, бар’єрів
на шляху до охорони здоров’я, незапланованої вагітності, втрати роботи і можливостей вчитися.
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