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важко переоцінити. Для подолання насильства потрібно почати 

формування правосвідомості і правової культури громадян, і виховувати 

це в новому поколінні. Суспільство повинне бути готовим до втілення 

прав і свобод людини та громадянина. Велике значення при попередженні 

насильства має моральний клімат в сім’ї, а саме ставлення батьків до 

своїх дітей та їх вихованню. 

 Співробітники органів внутрішніх справ мають за будь-яких обставин 

виконувати покладені на них законом обов'язки, служити спільноті та 

захищати всіх осіб від протиправних дій. Усі, хто працює в органах охорони 

правопорядку, мають бути фізично і психічно здоровими. 

Діти користуються правами людини, що розповсюджуються на 

дорослих. Крім того, стосовно дітей діють такі правила: 

− з дітьми поводяться у спосіб, який розвиває їхнє почуття власної 

гідності; прискорює їхню реінтеграцію у суспільство; повною мірою 

відбиває всі інтереси дитини та враховує потреби осіб їхнього віку; 

− дітей не можна піддавати брутальному, нелюдському або 

принизливому поводженню чи покаранню, смертній карі або довічному 

ув'язненню; 

− дисципліна повинна поважати дитячу гідність, вона має плекати у 
дитини віру у справедливість, самоповагу та повагу до прав людини. 

У суспільстві алкоголіз і наркоманія часто породжує насильство. 
Наркотики і алкоголь руйнують людину, що їх споживає не тільки 
зсередини, а й викликають соціальну деформацію особи. З цим потрібно 
невпинно і активно боротися. У профілактиці насильства велике значення 
має правове виховання громадян у сфері сімейних стосунків, як один із 
виходів подолання насильства. 

Науковий керівник В. Е. Краснопольський 
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НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ 

Гендерне насильство над жінками все ще поширене в Болівії, 
Еквадорі, Перу та Парагваї. 

За попередніми оцінками, в Перу сім з десяти жінок зазнають 

насильства з боку своїх партнерів. Перу взяла на себе зобов'язання 

здійснити цілі ООН щодо сталого розвитку, які включають досягнення 

гендерної рівності та усунення всіх форм насильства щодо жінок та 

дівчат. У 2015 році уряд Перу також прийняв закон про запобігання, 
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покарання та ліквідацію насильства щодо жінок та членів сім’ї. 

Національний план дій, який набув чинності в 2016 році, передбачає 

більш широку співпрацю з приватним бізнесом у боротьбі з насиллям. 

Однак, відсутність обміну між політиками, суспільством та бізнес-

секторами ускладнює виконання існуючих законів та планів.  Потенціал 

взаємного навчання та підвищення ефективності поки що залишається 

невикористаним. Представники урядового, недержавного та приватного 

секторів у регіоні працюють разом для боротьби з насильством над 

жінками. Проект працює над покращенням співпраці та обміну 

досвідом між регіональними та національними представниками. Він 

також підтримує співпрацю з приватним сектором. Кампанії, дослідження 

та розповсюдження інформації підтримують процес соціальних змін, 

який відкидає насильство над жінками. Спільні профілактичні заходи є 

ефективними в рамках самих організацій та поза ними. 

У результаті проведених досліджень у Болівії, Еквадорі, Перу та 

Парагваї було розглянуто питання витрат підприємств на відшкодування 

жінкам, які зазнали насилля з боку їхніх партнерів. Тривожні цифри не 

лише привернули увагу підприємств; вони також спонукали до 

співпраці представників урядових та неурядових організацій. В 

результаті цього в Перу та Парагваї була запроваджена державна схема 

акредитації, згідно з якою підприємства можуть бути сертифіковані 

лише за умови, якщо вони є безпечні та вільні від насильства та 

дискримінації щодо жінок. 

Понад 400 підприємств регіону проводять численні кампанії та 

навчальні програми для боротьби з насильством над жінками. Особливо 

вдала домовленість про співпрацю з найбільшою телекомунікаційною 

компанією Еквадору, яка створила додаток під назвою Junt@s 

(«разом»), за допомогою якого жінки можуть викликати екстренні 

служби або людину, якій довіряють, просто натиснувши кнопку. 

Науковий керівник В. І. Филипська  
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КАНАДІ 

Якщо будь-яка країна повинна розуміти цю проблему, то це буде 

Канада, де 6 грудня − це Національний день пам’яті та дій проти 

насильства над жінками, який позначається цілеспрямованою 

різаниною над «феміністками» в Політехнічному Екольському 


