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Фахівці Європейської економічної комісії також привертають 

увагу до небезпек, що підстерігають дівчаток в школі і в кіберпросторі: 

фізичне покарання, цькування, сексуальні зазіхання та сексуальне 

насильство. Але, за їхніми словами, в масштабах регіону цими проблемами 

займаються лише країни, що входять в Євросоюз. 

Науковий керівниик О. О. Орлова 
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НАСИЛЬСТВО В ПЕРІОД ПОБАЧЕНЬ В ДАНІЇ 

Насильству в період побачень притаманні різні моделі поведінки 

зловмисника. Цей тип насильства розповсюджений в Данії і характерний 

для будь-якого віку, але молоді люди частіше відчувають його на собі. 

Опитування стосовно насильства в період побачень, проведене в Данії 

у 2019 році, показало, що молоді жінки з більшою ймовірністю, ніж 

молоді чоловіки, піддаються фізичному, емоційному та/або сексуальному 

насильству (12 % жінок і 5 % чоловіків). 

Насильство може виникнути навіть у перші дні залицяння. Зазвичай 

воно починається з емоційних утисків, які досить важко виявити. Емоційне 

насильство включає репетування, обзивання, залякування, ізоляцію 

жертви насильства від друзів або сім'ї, образи, скарги, звинувачення, 

приниження, переконання жертви насильства в тому, що вона 

заслуговує поганого відношення, погрози припинити стосунки або 

покалічити себе та ін. Потім кривдник вдається до фізичного 

насильства, використовуючи різні види побиття, штовхання, ляпаси, 

висмикування волосся, удушення, жбурляння предметів або інший 

агресивні дії. Кривдник також примушує жертву насильства до статевих 

відносин. Подібна поведінка обумовлена спробою залицяльника 

отримати владу і контроль над своєю жертвою. 

Іноді молодим людям віком від 15 до 18 років важко визначитись, 

чи зазнають вони насильства, тому що їм не відомо, як відрізнити 

нормальні відносини від нездорових відносин. Вони недостатньо 

обізнані щодо наявності консультативних агенцій і тому рідко 

звертаються за допомогою. Вони відчувають сором від насильства в 

стосунках і певні, що їх звинувачують в тому, що вони схибили 

обираючи партнера. Вони страждають від наслідків насильства, яке 

супроводжувало період побачень, що може привести до депресії та 

почуття болісного неспокою. Те, що вони вже зазнали насильства, 
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будучи неповнолітніми, підвищує ймовірність для цих молодих людей 

в майбутньому стати жертвами більш частих і більш жорстких випадків 

насильства в період залицяння. Проблеми підлітків можуть бути 

складними і зазвичай вимагають втручання спеціалістів, які розуміються 

на насильстві в період побачень. Спеціалісти намагаються допомогти 

неповнолітніми розібратися зі своїми проблемами, аби вони уникали їх 

повторення у подальшому житті. 
В Данії протягом останніх тридцяти років у науковців викликає 

велике занепокоєння насильство в період побачень. Недавні дослідження 
говорять про масштабність такого насильства. Згідно з Кримінальним 
кодексом Данії, застосування деяких видів насильства, наприклад, 
фізичного або сексуального, може стати приводом для звинувачення, 
але, незважаючи на те, що словесні образи і глузування завдають чималої 
шкоди людині, вони не вважаються кримінальними правопорушеннями. 
Тому, уряд Данії повинен зосередитись на розробці заходів протистояння 
насильству в період побачень. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ 

Домашнє насильство є серйозною соціальною загрозою, воно є 

справою кожного, тому що не стосується лише осіб, постраждалих від 

домашнього насильства, а й осіб, які постраждали від насильства у 

навчальних закладах або на роботі. 

Двадцять років тому слова «насильство» та «запобігання» рідко 

вживались в одному реченні. Насильство – це проблема, яку можна розуміти 

і вирішувати, передбачити неминучий наслідок стану людини неможливо. 

Сьогодні домашнє насильство як наслідок швидких соціальних змін 

в політиці та практиці установ викликає глобальне занепокоєння. Хоча 

часто вважається, що домашнє насильство передбачає фізичне 

насильство, це не завжди так. Домашнє насильство може мати різні 

форми: психологічне, фізичне, сексуальне чи економічне насильство. 

Насильницькі дії, яке виникають під час побачень як один із видів 

домашнього насильства відбуваються в США кожні 24 хвилини. Кожна 

четверта жінка та кожен сьомий чоловік стають жертвами такого насильства.  

Профілактичні заходи проти насильства в усьому світі, їх 

походження та винахідливість вражають. Наприклад, в деяких громадах 


