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людей є відновлення стосунків або пошук варіантів кари для жертви. 

Нав’язливе переслідування швидше за все приводить до вбивства. 

Одержимість, пов'язана з коханням, трапляється тоді, коли у 

переслідувача виникають нав'язливі ідеї щодо випадково знайомої або 

навіть зовсім незнайомої людини. Ця категорія нараховує близько 25 % 

усіх випадків переслідувань. Більшість таких переслідувачів страждають 

від психічних розладів, і, як правило, для кожного характерне маревне 

мислення і маніакальна поведінки. Як і переслідувачі з категорії простої 

одержимості, вони мають занижену самооцінку і знаходяться в полоні 

відчуття  безпорадності та страждають від депресії. Такі переслідувачі 

певні, що, спілкуючись з людьми виняткових якостей та високого 

статусу, вони зможуть підняти свою самооцінку та відновити гідність. 

Вони часто живуть у світі ілюзій та вигаданих стосунків, де жертва 

переслідування є об’єктом їх кохання. Переслідувач очікує, що жертва 

також порине в ілюзорне життя. Якщо ж вона негативно реагує на 

переслідувача, він може вдатися до погроз і навіть до фізичного нападу. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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Ритуали чаклунства, вимушений шлюб та вимушене тестування 

дівоцтва та інші практики, які є внутрішньо насильницькими або 

можуть призвести до насильства, трапляються в багатьох регіонах світу 

та можуть застосовуватися в деяких громадах мігрантів. Крім того, 

насильство, яке може зустрічатися в усіх регіонах, наприклад, домашнє 

насильство, може посилюватися напруженістю та проблемами, 

пов'язаними з міграцією. Найважливіше, що жертви насильства в 

мігрантських громадах, особливо в складних ситуаціях, можуть мати 

суттєві труднощі у доступі до юридичних та медичних послуг. Необхідні 

заходи кримінального правосуддя, щоб гарантувати заходи для 

запобігання таким злочинам. Заходи щодо запобігання злочинності в 

громаді повинні включати осіб, райони та працювати над зміною умов, 

що призводять до образи. Для того, щоб повідомлення були належним 

чином адаптовані до цільової аудиторії, членам громади слід робити 

зусилля з підвищення обізнаності. У контексті мігрантських громад 

намагання щодо запобігання подібній практиці повинні бути розроблені 

із залученням міграційних громад для зміни культурного ставлення до 
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певних  практик, беручи до уваги будь-яку попередню насильницьку 

практику, яку мігранти могли зазнати. Кампанії з підвищення обізнаності 

повинні підкреслювати незаконність насильницьких дій та надавати 

можливість людям звертатися за допомогою для їх запобігання. 

У Ванкувері (Канада), що обслуговує громади меншин та 

іммігрантів, співпрацювали з різними групами для створення та 

розповсюдження DVD-диска, спрямованого на допомогу жінкам, дітям 

та літнім людям зрозуміти та уникнути жорстокого поводження в 

будинку.  Мультикультурне товариство служб підтримки сім’ї, на DVD 

зображує серію культурних специфічних сценаріїв, пов’язаних із 

насильством у домі, включаючи жорстоке поводження з дітьми, 

домашнє насильство та насильство над старшими. 

Також у Канаді Мусульманський ресурсний центр соціальної 

підтримки та інтеграції підготував навчальний посібник під назвою 

"Проблеми насильства в сім'ї в мусульманських громадах Канади: 

Навчальний посібник для мусульманських громад включає кращі 

практики взаємодії з громадою. 

У Південній Африці, щоб сприяти проінформованості, заохочувати 

діалог та закликати мігрантів та біженців шукати допомоги, спільнота ЗМІ 

з питань розвитку працювала з 20 біженцями, мігрантами та 

південноафриканцями, щоб розробити три міні-драми та відповідні 

посібники для дискусій. Драма «Зміни історію: мігранти та біженці 

виступають проти ґендерного насильства» була розіграна на радіо в 

2013 році. Один епізод досліджує тяжке становище жінки-мігранта, 

підданого фізичному та сексуальному насильству від чоловіка, та її 

труднощів у пошуку допомоги в поліції. 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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На сьогодні, все частіше ми зустрічаємося з таким поняттям як булінг, 

оскільки воно є складовою частиною нашого суспільства, розвиток якого 

не перестає дивувати. На жаль, однією із найбільш вразливих категорій у 

суспільстві є підлітки, насильство та агресія серед яких привертає увагу 

багатьох вчених. Однак, незважаючи на особливу актуальність проблеми 


