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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА У СВІТІ 

21 століття − це найрозвинутіше століття, але в той же час і 

найжорстокіше за всю історію людства. Насильство у всьому світі 

постійно зростає. Ми це можемо бачити в газетах, по телебаченню і в 

просторах Інтернету. Насильство руйнує і скорочує життя, заподіює 

біль і страждання, часто є частиною швидких соціальних змін. Сфера 

насильства охоплює багато аспектів, такі як: війна, тероризм, етнічні 

«чищення», домашнє насильство, злочини із застосуванням насильства 

та злочини на грунті ненависті. Воно все частіше стає предметом 

громадського обурення і втручання з боку держав. Загрози, залякування 

і страх можуть бути такими ж руйнівними, як і фізичне насильство. 

Насильство в сім’ї залишатися однією з основних проблем нашого 

суспільства. Це проблема, яка виникає у багатьох будинках, хоча деякі 

не помічають її. Така поведінка може бути з боку батька, чоловіка, брата 

або сестри, це дуже реальна річ, яка іноді може залишитися непоміченою. 

Домашнє насильство − це зразок жорстокої поведінки у будь-яких 

стосунках, які існують в сім’ях. 

Необхідно вирішувати проблему насильства  в засобах масової 

інформації. Нині люди мають більше можливостей доступу до багатьох 

видів засобів масової інформації, таких як Інтернет, відеоігри, телебачення 

і фільми. Зазвичай вважають, що частина поганої інформації, наприклад, 

яка несе насильницький зміст у ЗМІ, може негативно впливати на людей 

та на їх поведінку в подальшому. 

Мир – це спосіб жити разом, щоб усі члени суспільства могли 

користуватись та реалізовувати свої права людини. Мир у світі є 

найважливішим елементом реалізації усіх прав людини. У всьому світі 

правозахисники борються з безкарністю, виступають проти порушень 

прав людини, повідомляють людям їх права і ведуть кампанію за 

справедливість. Наприклад, створений урядом в Лондоні у вересні 2018 

року, Відділ по скороченню масштабів насильства об’єднує фахівців в 

області охорони здоров’я, поліції, місцевих органів влади та громадські 

організації для боротьби з насильницькими злочинами та їх 

першопричинами. Вони вважають, що насильство можна запобігти. 

Відділ по скороченню масштабів насильства використовує принципово 

інший підхід до зниження насильства. Це підхід, при якому державні 

установи і співтовариства, що входять до складу управлінського апарату 

Лондона, повинні діяти спільно аби допомогти понизити рівень 
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насильства у країні. Вони вже мають деякі інструменти, які необхідні 

для боротьби з насильством. Робота Відділу по скороченню масштабів 

насильства полягатиме в допомозі у боротьбі з насильством – шляхом 

обміну інформацією з лондонцями і усіма партнерами відділу, що є 

ефективним в роботі у виявленні перших ознак  злочинної поведінки. 

Відділ по скороченню масштабів насильства  також зосереджує увагу, 

на тому, що може змінити ситуацію на краще. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Щорічно в Україні понад 600 жінок страждають від домашнього 

насильства. 18 % чоловіків в Україні вважають, що мають право побити 

жінку, якщо вона зрадила. У той же час, інше дослідження щодо сприйняття 

та виправдування жінками насильства над собою показало, що 22 % 

українок вважають, що в окремих випадках заслужили насильство. Від 1 до 

3 млн. дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства, 

зокрема, психологічного. 

За даними Національної гарячої лінії «LA-STRADA Ukraine», у 

2016 році більше 80% жінок, які мають неповнолітніх дітей, під час 

консультації повідомляли про те, що їхні діти часто були свідками акту 

насильства, який відбувався над жінкою. Нерідко жертвами домашнього 

насильства стають повністю або частково недієздатні особи, люди з 

ментальними особливостями тощо − тобто такі, що не можуть постояти 

за себе та є значно слабшими за своїх кривдників як фізично, так і 

психологічно. 

Наприклад у Німеччині закон «Про захист від насильства» надає 

потерпілій особі право правової претензії на виділення квартири. Так, у 

разі заподіяння фізичної шкоди здоров’ю або обмеження свободи суд 

може зобов’язати кривдника звільнити квартиру, і навіть власник 

квартири, може бути примусово відселений від жертви. 

Раніше кривдник міг «вирішити проблему» й заплатити штраф. На 

щастя, минулого року в Україні почав діяти закон, який криміналізує 

домашнє насильство. Так наприклад за домашнє насильство 14 листопада 

2019 року 33-річний чоловік був засуджений до трьох місяців арешту за 

скоєння психологічного та фізичного насильства в сім’ї в присутності дітей 


