Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка з 1991 року
підтримується міжнародною спільнотою. У Державному вищому
навчальному закладі «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», дана акція стартувала 25 листопада
в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.
Так що ж таке насильство, та які є його види?
1.
Під насильством ми розуміємо: побиття; ігнорування; сексуальне
насильство; знущання; насилля на національному ґрунті; образи; примус до
шлюбу; приниження; насилля на релігійному ґрунті; маніпулювання;
зґвалтування; моральний та психологічний тиск; примус до проституції;
звинувачення та формування державного тиску; почуття провини; безпідставне
покарання; насильне обмеження, в тому числі й інформаційне…
2.
Це постійне словесне, емоційне, фізичне або сексуальне насильство.
Домашнє насильство часто визначається як залякування, примус, тероризм або
побиття. Це загроза зброєю; побиття; фізична ізоляція людини; випадки, коли
чоловік кидає жінку одну в небезпечному місці або відмовляється надати жінці
допомогу, коли вона хвора або вагітна.
3. Це ігнорування почуттів іншої людини, її переконань, віросповідань,
національної, расової та класової приналежності або походження, публічна
образа, приниження; заборона працювати або вносити свій грошовий вклад;
присвоєння її коштів та інше. Це примус до сексуальних зносин з чоловіком та
іншими людьми проти волі жінки, хворобливих або садистських статевих
зносин; примус жінки одягатися більш сексуально всупереч її бажанню; образа
жінки словами “повія”, “нечепура”, або “фригідна”. Це вербування та
переміщення особи (осіб) в межах однієї держави або за кордон шляхом
насильства, погроз, чи обману, експлуатації в хатньому господарстві, в
промисловості, в секторі комерційної секс-торгівлі тощо.
4. Економічне або фінансове насильство дуже часто вважають різновидом
емоційного чи психологічного насильства. Цей різновид насильства
починається одночасно з емоційним насильством і включає дуже схожі
тактики, які діють на жертву аналогічним чином. Фінансове насильство часто
визначається як будь-які дії, спрямовані на те, щоб у жертви не було ресурсів
для своєї економічної незалежності, та/або нав’язують жертві матеріальну
залежність від кривдника. Економічне насильство зустрічається в усіх
соціально-економічних групах. Значна частина потерпілих називає економічну

залежність основною причиною, з якої вони залишалися в насильницьких
відносинах.
5. 15 листопада 2001 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про
попередження насильства в сім’ї». Відтоді протидія насильству в сім’ї стала
частиною державної політики.
6. Продумайте свої дії в тому випадку, якщо акт насильства вже відбувався і
може повторитись знову. Розповідайте про насильство тим, кому Ви довіряєте
(друзям, родичам). Знайдіть таке місце, куди Ви змогли б піти у випадку
небезпеки. Підготуйте документи (паспорт, свідоцтво про народження і т.д.),
гроші та інші необхідні речі та покладіть їх видне місце, так , щоб у будь-який
момент Ви змогли б їх легко взяти і втекти з ними. Якщо ситуація критична, то
залишайте будинок негайно, навіть якщо Вам не вдалось взяти необхідні речі.
Попрактикуйтесь у тому, як можна швидко й безпечно вийти з будинку.
Визначте, які двері, вікна, ліфти, або сходи підходять для цього щонайкраще.
Заздалегідь довідайтесь телефони та адреси місцевих служб, які зможуть
надати Вам необхідну підтримку (кризовий центр для жінок, соціальні служби,
телефон довіри, телефон дільничного інспектора, служби у справах
неповнолітніх та ін.).
7. Спеціалізована служба психологічної допомоги «Телефон довіри»
Харківського Обласного центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
705-04-69
«Телефон довіри» Харківського міського центра соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді «Довіра» 771-84-57
Всеукраїнський телефон довіри для дітей та молоді (044) 500-21-80
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
Телефон довіри ХОО ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть із
ВІЧ» 751-20-03, 752-74-38
Національна гаряча лінія з попередження насильства в сім’ї Міжнародного
правозахисного центра La Strada-Україна 800-500-33-50 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів)
Гаряча лінія Харківського обласного товариства захисту прав споживачів
731-51-03

Бережіть та шануйте себе!!!

Анонімне опитування
Стать_________ Вік_______ Дата опитування______________
1. Чи допускав хтось насильство по відношенню до Вас у коледжі ?
а) так

б) ні

2. Якого роду насильство Ви випробовували по відношенню до себе?
а) фізичне

б) психічне

в) сексуальне

3.Чи випробовували Ви жорстоке відношення з боку:
а) друзів

в) батьків

д) одногрупників

б) однолітків
4. Чи намагались Ви себе захистити?
а)так

б) ні

5. Чи спостерігали Ви насильство у Вашій сім’ї?
а) так

б) ні

6. Якщо так, то по відношенню до кого воно було направлене?
а) до матері

в) до тебе

б) до батька

г) до тварин

д) сестер(братів)

7. Які почуття Ви переживали, спостерігаючи жорстоке звернення?
а) байдужість

г)ненависть

є ) жах

б) обурення

д) сором

е) провину

з)незахищеність

и) пригніченість

ж) злість

в) страх

8. Кому б Ви могли розповісти про ситуацію, пов’язану з жорстоким зверненням?
а) нікому

г)учителеві

б) батькам

д) стороннім людям

д) друзям
е) тварині

9. Ділилися з Вами друзі, одногрупники, інші люди інформацією про перенесене насильство?
а) так

б) ні

