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НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ-МІГРАНТАМИ (НІМЕЧЧИНА) 

Поняття «насильство над жінками-мігрантами» об’єднує 2 теми: 

насильство над жінками та ситуація, пов'язана з жінками-мігрантами. 

Насильство над жінками – це гостре питання, проблема, яка існує 

незалежно від віку, соціального походження та національності жінки. 

Багато хто знає вислів Кофі Аннана: «Насильство над жінками не знає 

меж ні географічних, ні культурних, ні з точки зору матеріального 

достатку. До тих пір, поки воно не зупиниться, ми не можемо 

стверджувати, що досягаємо справжніх успіхів в напрямі гендерної 

рівності, розвитку та миру». (Нью-Йорк 2000).  

Домашнє насильство в сім'ях мігрантів не повинно замовчуватися. 

При цьому мова йде не тільки про турецькі сім’ї, але й також про східно- 

й південно-європейські, азіатські, латиноамериканські. Довгий час не 

було точних даних щодо частоти домашнього насильства над жінками-

мігрантами. Останні дані дають наступну картину. Відповідно до цього 

37 % жінок зазнали фізичного насильства, починаючи з 16 років; 13 % − 

сексуального насильства. 58 % жінок мали досвід сексуальних 

домагань. Ці цифри були значно вище у турецьких жінок-мігрантів.  

Результати останнього дослідження випадків насильства щодо 

жінок показують, що турецькі та східно-європейські жінки, які живуть 

в Німеччині, частіше потерпають від фізичного насильства ніж німецькі 

жінки. Які заходи вживаються проти цього жахливого явища? 

Німецький інститут прав людини вважає суспільство відповідальним за 

розробку ефективної та узгодженої стратегії запобігання та боротьби з 

гендерним насильством.  

Усі постраждалі жінки мають можливість отримати консультацію та 

захист в притулках для жінок та жіночих консультаційних центрах. Для 

багатьох жінок-мігрантів шлях до жіночого притулку – останній вихід, 

щоб урятувати себе та дітей від фізичних катувань. Важливу роль при 

цьому відіграє співробітництво з організаціями мігрантів.  

Найважливішим заходом підтримки жертв насильства є служба 

загальнонаціонального телефону допомоги, яка повинна 

консультувати жінок цілодобово та надавати їм допомогу. Важливим 

елементом при цьому є консультація рідною мовою. Робоча група 

«Домашнє насильство проти жінок», яка працює на рівні федерації та 

земель, займається проблемами жінок-мігрантів, які зазнали 

насильства. Інші заходи спрямовані на жінок-мігрантів взагалі, або 
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для того, щоб їх почути, або допомогти їм розпочати кар’єру та 

запобігти насильству. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна  
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

Захист людей від жорстокості, попередження злочинів проти них є 

надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням. 

Насильством наповнені різні сфери людського буття: політичне, 
економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно має вираження у війнах, 
убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ як антигуманність, 
агресія, жорстокість.  

Проблема насильства в суспільстві ускладнюється ще й тим, що значна 

частина постраждалих від насильства − вихідці з неблагополучних верств 

населення, молоді жінки, «діти вулиці», в долях яких мало хто зацікавлений, 

люди похилого віку. Найбільш розповсюдженим насильством в суспільстві 

є насильство по відношенню до неповнолітніх та домашнє насильство. 

Насильство в сім’ї відбувається у всіх секторах суспільства, 

незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та 

освітнього рівня. Особи, які чинять насильство, намагаються одержати 

владу та контроль над їхніми близькими. 

Домашнє насильство небезпечне тим, що мало людей які говорять 

та звертаються до правоохоронних органів для допомоги у вирішення 

проблем домашнього насильства. Головними постраждалими в 

домашньому  насильству є жінки та діти, це найбільш слабкі особи які 

не можуть захистити себе від багатьох форм насильства відносно них. 

Домашнє насильство має в собі 4 форми насильства : фізичне, 

економічне, психологічне, сексуальне. 

Фізичне насильство – це форма домашнього насильства, що 

включає в себе ляпаси, стусани, а також незаконне позбавлення волі, 

нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного 

ступеня тяжкості, заподіяння смерті. 

Сексуальне насильство – протиправне посягання одного члена сім’ї 

на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального 

характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.  

В сучасному житті жертв сексуального насильства стало набагато 

більше. 


