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Як висновок, домашнє насильство дуже згубно впливає на дітей та 

психіку. Було встановлено, що діти, які стають свідками нападу на 

власну матір, мають більше шансів проявити симптоми посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР). Насильство в сім'ях обговорює питання, що 

лежать в основі всіх видів сімейного насильства, такі як напруженість 

між підтримкою сім'ї та захистом дітей, фактори ризику, які сприяють 

насильницького поведінки в сім'ях, і баланс між конфіденційністю сім'ї 

та втручанням спільноти. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Насильство у близьких відносинах означає, наприклад, здійснення 

влади над кимось за допомогою контролю, насильства або загроз. У Швеції 

заборонено застосовувати насильство і погрози насильством відносно 

інших людей. Це є порушенням прав людини і кримінальним злочином. У 

Швеції заборонено застосовувати насильство в сім'ї. Насильство у близьких 

стосунках включає усі види насильства, які можуть мати місце між 

близькими. Це означає, що заборонено бити дітей, чоловіка, дружину або 

свого фактичного партнера.  

Незважаючи на заборону, насильство в сім’ї все ж має місце. 

Частіше чоловіки піддають побоям жінок. Насильство в сім'ї може бути 

фізичним, психічним, економічним, матеріальним або сексуальним. 

Коли дитина бачить, як один з батьків піддається насильству, це є 

серйозною формою умисного спричинення психічної шкоди. Часто 

буває, що фізичне насильство в сім’ї зменшується і заперечується як 

тим, хто піддається побиттю, так і тим, хто піддає побиттю. Але діти 

бачать, чують і відчувають. Нерідко буває, що і сама дитина 

піддається побиттю. Постійний стрес, який виникає у зв’язку з 

побоюванням насильства, може здобути погані наслідки для здоров’я, 

як фізичного, так і психічного. Фізичне насильство включає завдання 

ударів, тягання за волосся або поштовхи. Психічне насильство може 

виражатися в загрозах, зневазі, залякуванні або приниженні. Це 

можуть бути також образливі слова, які людина говорить на адресу 

іншого. Прикладом може бути і заборона зустрічатися зі своїми 

друзями. Економічне насильство – це коли одна людина, що 
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знаходиться у відносинах, тримає під своїм контролем усі гроші, так що 

іншому бракує грошей на життя.  

Насильство може також бути матеріальним, наприклад, коли хтось 

псує ваші речі. До сексуального насильства відносяться зґвалтування і 

інші сексуальні дії, до яких людину змушують або проти яких не 

наважується заперечити. У Швеції заборонено використовувати загрози 

насильством або насильство відносно інших осіб. Це злочинні діяння. 

Найчастіше від насильства в ім’я сімейної честі страждають дівчата, 

але цьому можуть піддаватися і юнаки. В цьому ЛГБТ-особи є особливо 

уразливою групою населення. Насильство в ім'я сімейної честі властиво 

передусім колективістським суспільствам, в яких чоловіки наділені 

набагато більшою владою, ніж жінки. Удатися до насильства в ім'я 

сімейної честі з метою покарати людину, що порушила норми і традиції 

роду або сім’ї, можуть як жінки, так і чоловіки. Рішення про 

застосування насильства приймається спільно. Швеція підписала і 

ратифікувала Загальну декларацію ООН про права людини. Такі права 

мають на увазі, що усі особи можуть самі розпоряджатися своїм життям 

і визначати своє майбутнє. Зокрема, це означає, що усі люди мають 

право вільно розпоряджатися своїм тілом і сексуальністю, а також 

обирати партнера по своїй волі. 

Соціальна служба несе кінцеву відповідальність за надання підтримки 

і допомоги дітям, жінкам і чоловікам, що піддалися насильству у близьких 

стосунках. Муніципалітет також відповідає за надання особам, що піддалися 

загрозам насильства і насильству, захисту від продовження насильства, 

наприклад, за допомогою забезпечення захищеного житла. 

Науковий керівник Бабак Г. С. 
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У СУСПІЛЬСТВІ. ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

Насильство у суспільстві є в будь-якій країні. Десь більш розвинено а 

десь менше. Але кожна країна бореться з цією проблемою по різному. І 

у кожної країни є своя система та свій план дій. Цікаво проаналізувати 

в цьому аспекті таку країну як Польща. Адже ситуація у Польщі є не 

найкращою. Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених 

форм порушення прав людини саме у цій державі. У більшості випадків 


