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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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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: 
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фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. Жертви 

насильства самі часто стають агресивними та тривожними. Наслідками 

насилля є порушення фізичного та психічного розвитку дитини, різні 

захворювання. 

Вчені намагаються розробити різні заходи щодо запобігання 

насильства над дітьми. Соціальна робота з вихователями, батьками, 

молоддю, психологами є профілактичним заходом. Система ювенальної 

юстиції у США, як складова системи кримінального правосуддя, 

базується на реабілітації та профілактиці. Система кримінального 

правосуддя фінансує ініціативи щодо зменшення доступу дітей до зброї 

та навчає вирішенню конфліктів. Законопроект про домашнє насильство 

Великобританії та пов’язані з ним документи можна знайти на вебсайті 

парламенту. Запобігання насилля та захист жертв жорстокого та 

складного злочину лежить в основі законопроекту. Заходи, передбачені 

законопроектом, повинні сприяти поінформованості законодавства про 

домашнє насильство суспільству, захищати та підтримувати жертви, 

допомагати жертвам дати найкращі свідчення в суді, підвищити 

ефективність заходів щодо реагування на домашнє насильство. 

Законопроект був опублікований у січні 2019 року. 

Щоб вирішити проблему жорстокого ставлення до дітей, вчителям 

та батькам потрібно працювати разом. Для вирішення цієї проблеми 

також повинні бути залучені правоохоронці.  

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ПРОТИДІЯ СІМЕЙНОМУ НАСИЛЛЮ.  

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Щодня в Європі та світі жінки потерпають від психологічного та 

фізичного насильства у своїх «безпечних» будинках, піддаються 

переслідуванням, знущанням, зґвалтуванням, операціям на статевих органах, 

примусу з боку сім’ї вступати в шлюб або стерилізуватись проти їхньої волі. 

Значною перешкодою у запобіганні насильству є недосконале 

законодавство. Закордонний досвід показує, що професіоналізація 

співробітників правоохоронних органів та їх активна співпраця з 

кризовими центрами лише підсилить ефект попереджувальної діяльності. 


