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Індії практика дхарми – вираження публічного сорому і протесту перед 

будинком або на робочому місці чоловіків-насильників 

використовувалася як стратегія запобігання повторного насильства з 

боку інтимного партнера. 

Концепції, принципи та методи, що знаходяться в основі посилення 

профілактики насильства в Сполучених Штатах, також можуть бути 

корисними при розробці програм запобігання насильству в інших 

країнах. Заклади та фонди охорони здоров’я США можуть також 

стимулювати та підтримувати розвиток міжнародних організацій, що, у 

свою чергу, сприятиме програмам з доказовою базою насильства та 

програмам профілактики насильства в інших частинах світу та 

допомагатиме країнам навчатися одна у іншої. 

Керуючі органи системи охорони здоров’я мають відігравати 

велику роль у запобіганні та боротьбі з проявами насильства. Дані, що 

є у розпорядженні органів системи охорони здоров’я та інших установ, 

наукові методи дослідження проблеми, пошук ефективних заходів 

боротьби є важливим надбанням, спрямованим на вирішення 

глобальної проблеми насильства. 

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ В ЄВРОПІ 

Насильство в сучасному світі є складною і багатогранною 

проблемою. Але найголовнішим і руйнівним проявом цього є тероризм 

або використання навмисного насильства в політичних, релігійних чи 

інших цілях. Зараз тероризм є надзвичайно актуальною проблемою. 

«Глобальний індекс тероризму 2015 року» зафіксував понад 61 000 

випадків тероризму, внаслідок яких загинуло щонайменше 140 000 

людей між 2000 та 2014 роками. 

Тероризму протидіють окремі держави та міжнародні організації. 

Деякі програми не спрямовані безпосередньо на терористичну діяльність, 

а зосереджуються на запобіганні та протидії насильницькому екстремізму 

та радикалізації, які призводять до тероризму та включають низку політик, 

програм та заходів. У цьому відношенні три програми ОБСЄ – запобігання, 

втручання та реабілітація – заслуговують на згадування як яскраві 

приклади цієї стратегії. 
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Профілактичні програми спрямовані на зменшення всіх видів 

насильства в суспільстві, особливо насильницького екстремізму. Ці 

програми включають підвищення обізнаності щодо загрози насильницького 

екстремізму, публічні інформаційні кампанії, створення спроможності 

підтримувати вразливу молодь та розбудову довіри громади з 

правоохоронними органами. Програми втручання орієнтовані на людей в 

групі ризику та прагнуть втрутитися у шлях людини до терористичної 

радикалізації до того, як вчиняється будь-яке насильство. Програми 

реабілітації спрямовані на осіб на різних етапах їх радикалізації до 

насильства. Програми передбачають реабілітацію та реінтеграцію  

злочинців-терористів, що перебувають у тюрмах, та повернення їх у 

суспільство, освітню та професійну підготовку та ідеологічне 

перевиховання. 

Основна мішень будь-яких проявів радикалізму і, як наслідок, 

тероризму – суспільство. Недооцінювання цієї загрози може бути дуже 

небезпечним. Однак якщо розроблені належні програми та 

громадськість проінформована про проблему, це дасть зниження рівня 

будь-яких проявів насильства чи радикалізму в суспільстві 

Досвід використання цих програм може бути рекомендований для 

вивчення, щоб визначити їх придатність до ситуації в Україні 
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ЯК ЗУПИНИТИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО? 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛІЦІЇ ЧИКАГО) 

Домашнє насильство є унікальним злочином, оскільки злочинець 

часто живе в тому ж будинку, що і жертва. Історично домашнє 

насильство вважалося приватною сімейною справою, і втручання 

поліції часто полягало лишень в превентивній розмові з кривдником. 

Починаючи з 1970-х, це ставлення почало змінюватися, і тепер домашнє 

насильство є серйозним злочином проти особистості та суспільства. Ось 

чому члени департаменту поліції Чикаго (ДПЧ) трактують випадки 

насильства в сім’ї та звернення до поліції  так само, як і всі інші злочини, 

надаючи негайну, ефективну допомогу та захист жертвам та свідкам. Як 

відгук в своїй діяльності  ДПЧ прагне зменшити рівень та тяжкість 

домашнього насильства за допомогою скоординованого партнерства 

правоохоронних органів, служб по боротьбі з насильством в сім'ї, 


