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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  

Домашнє насильство може бути визначено як модель образливої 

поведінки в будь-яких відносинах, яка використовується одним з 

партнерів для отримання або збереження влади і контролю над 

інтимним партнером. За даними Національного центру профілактики і 

контролю над травмами, щорічно жінки піддаються приблизно 4,8 млн 

фізичних нападів і зґвалтувань, зі сторони інтимного партнера. Менше 

20 відсотків жінок, які зазнали побоїв, звернулися за медичною 

допомогою після травми. 

Побутове насильство включає будь-яку спробу однієї людини в 

інтимних відносинах або шлюбі домінувати над іншою і контролювати 

її. Побутове насильство і жорстоке поводження використовуються 

тільки з однією метою: отримати і зберегти повний контроль над 

жертвою. Насильник не «грає чесно». Порушник використовує страх, 

почуття провини, сорому і залякування, щоб вимотати жертву і 

утримати її . 

Побутове насильство і жорстоке поводження може статися з будь-

якою людиною; воно не є дискримінаційним. Зловживання відбуваються 

в гетеро сексуальних і в одностатевих відносинах. Воно відбувається в 

будь-якому віці, в будь-якому етнічному походженні і на будь-якому 

економічному рівні. Хоча жінки частіше стають жертвами, чоловіки 

також зазнають насильства, особливо словесного й емоційного. Суть в 

тому, що образлива поведінка ніколи не прийнятна, будь то з боку 

чоловіка, жінки, підлітка або старшого за віком. Людина заслуговує на 

те, щоб її цінували, поважали і щоб вона відчувала себе в безпеці. 

Жорстоке поводження в родині часто переростає із погроз і словесних 

образ в фізичне насильство. Хоча фізична травма може представляти 

саму очевидну небезпеку, емоційні та психологічні наслідки домашнього 

насильства також є важкими. Емоційне насильство може зруйнувати 

самооцінку, привести до тривоги і депресії і змусити відчувати себе 

безпорадним і самотнім. Ніхто не повинен терпіти такий біль, і першим 

кроком на шляху до звільнення є усвідомлення того, що відносини є 

жорстокими. 

Науковий керівник Н. Л. Горбач  

 

 

 


