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жертвою зґвалтування, або хоча б раз у житті підвергалась спробі 
зґвалтування. Ще цікавим є той факт, що 85–90 % випадків сексуального 
насильства щодо жертви чиниться з боку особи, яку вона знає. 

Окрему увагу хотілось би звернути на роль чоловіків щодо протидії 
гендерному насильству. У США активісти впевнені, що ця проблема 
стосується кожного, і що потрібно спільними зусиллями залучати як можна 
більше чоловіків до обговорення цієї теми. Адже кожен із них має власних 
доньок, сестер та мам, і вони як ніхто інший бажають захистити їх від 
гендерного насильства з боку інших. Таким чином ми можемо навести 
приклад відомої у США організації, яка за п’ять років існування залучила до 
своїх лав майже двадцять п’ять тисяч чоловіків, які тепер ведуть активну 
боротьбу з насильством та приниженням гідності інших. 

Щодо українських організацій боротьби з гендерним насильством то 
вони також не стали винятком і активно намагаються залучати як жінок, так 
і чоловіків. Звісно масштаби значно менші, але у нас іще все попереду!  

Науковий керівник В. Е. Краснопольський 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В ДАНІЇ 

Психологічне та фізичне насильство все ще залишається великою 

проблемою в Данії для тих, хто піддається такому насильству, для дітей, 

які стають свідками цього насильства, для родини і суспільства в 

цілому. Насильство також є індикатором відсутності гендерної рівності 

та поваги між зловмисником та його жертвою. 

У Данії насильство в сім'ї в першу чергу сприймається як насильство 

над жінками. Щороку близько 38 000 жінок піддаються фізичному 

насильству і понад 71 000 жінок зазнають психологічного насильства. Однак 

опитування показують, що зросла кількість чоловіків, які стають жертвами 

домашнього насильства. 

Люди часто пов’язують насильство із ссадинами та синцями, але 

психологічне насильство може мати такі ж пекельні наслідки для 

жертви, як і фізичне насильство. Більше того, психологічне насильство 

відбувається вдвічі частіше, ніж фізичне насильство. Отже уряд Данії 

працює над тим, щоб передбачити кримінальну відповідальність за 

психологічне насильство окремим положенням у Кримінальному 

кодексі та починає впроваджувати ряд ініціатив, спрямованих на 

подолання психологічного та фізичного насильства в сім’ї. 
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Важливо пам’ятати, що насильство діє через різні моделі поведінки, 

що з часом можуть змінюватись, але, у будь-якому прояві, воно завдає 

величезної шкоди фізичному та емоційному стану жінок, чоловіків та 

дітей, які стикаються з побутовим насильством. Тому в Данії функціонує 

система державних програм, націлених на допомогу жертвам насильства. 

Робота закладів охорони здоров’я, соціальних служб та судової системи 

спрямована на те, щоб попередити випадки насильства в сім’ї, забезпечити 

жертвам насильства доступ до необхідної підтримки та лікування і 

гарантувати покарання винних осіб. 

За останні 20 років змінилося ставлення датчан до домашнього 

насильства. Спочатку побутове насильство було приватною проблемою 

того, хто від нього потерпав, але зараз воно все частіше розглядається 

як суспільна проблема. В країні розгорнуто широку інформаційну 

кампанію та проводяться різні заходи, спрямовані на подолання табу з 

питання насильства над жінками, чоловіками та дітьми. Відкритість 

проблеми сама по собі має превентивний вплив. 

Попередження – найкращий спосіб боротьби з насильством. Отже 

необхідно досягти принципового соціального консенсусу в тому, що 

насильство не є прийнятним і суспільстві. Життя кожної людини повинно 

бути вільним від насильства. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про право дитини була 

прийнята 20 листопада 1989 р. Конвенція містить 54 статті, які 

охоплюють усі аспекти життя дитини та визначають громадянські, 

політичні, економічні, соціальні та культурні права, на які мають право 

всі діти повсюди. 

Під дитиною мається на увазі кожна людина, яка не досягла  

18 років. Зараз жорстоке ставлення до дітей − це проблема, яка завжди 

існувала, існує і буде існувати і надалі. Домашнє насильство над дітьми 

включає різну поведінку батьків та опікунів, інших родичів чи вчителів. 

Діти стають жертвами домашнього насильства з власної вини. 

Жорстоке ставлення до дитини може мати найрізноманітніші 

форми та види. Розрізняють такі форми жорстокого ставлення до дітей: 


