
Акція 16 днів проти насильства

 16 днів проти насилля

 

            Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти
насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. 

          Основне завдання цієї акції - привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем – запобігання та
протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і
громадських організацій задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини.

2020 рік: через пандемію, через пов’язані з нею локдауни, ситуація погіршилася. Вона погіршилася не тільки у світі,
вона погіршилася і в Україні. Ми дійсно побачили зростання рівня домашнього насильства. Так, ковід безжалісно
змінив життя людей. З’явилися додаткові фактори, які провокують домашнє насильство: вимушене перебування
вдома, ізоляція, втрата доходів, роботи, соціальних контактів, все це збільшує стрес і напругу в родинах. Багатьом
людям здається, що найчастіше саме насильство відбувається в сім’ях, які зловживають алкоголем, вживають
наркотики, і що жертвами домашнього насильства стають неосвічені люди. Але це зовсім не так.

Домашнє насильство вчиняється незалежно від соціального статусу родини, релігійних переконань і навіть
етнічного походження.

Більшість випадків домашнього насильства, що відбувається в родинах, незареєстровані, тому значна частина
інформації про вчинення насильства залишається прихованою.

Акція “16 днів проти насильства” — це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у
суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення
недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини.

Подібні масштабні проблеми можна подолати лише об’єднавши зусилля, забезпечивши комплексний підхід до їх
вирішення: попереджаючи наступні випадки насильства, притягуючи до відповідальності кривдників та надаючи
якісну кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує.

          Особлива увага під час проведення акції приділяється питанням домашнього насилля, тому акція
спрямовується проти насилля у сім’ї та формування нетерпимого ставлення до будь-якої форми насилля. Насилля
не завжди можна побачити, результати насилля у родині не бачать зовсім, адже вони приховані від інших під
страхом або почуттям сорому.

          Безумовно, подолання такого негативного явища як насильство в родині можливе лише за умови об'єднання
зусиль і державних органів та установ, і громадських організацій, і кожного громадянина. Кожен з нас має сказати
"Ні!" насиллю у власній родині. Адже сім'я - це саме те місце, яке має бути світлим затишком, острівцем безпеки і
комфорту у нашому досить бурхливому світі. Місцем, де тебе розуміють і поважають, де можна нікого не боятися і
почуватися вільно кожному: і маленькій людині, і дорослому, і особі літнього віку.

          Наслідки насильства в сім'ї - це стреси і велика кількість психологічних проблем, в тому числі психічні
розлади, психосоматичні захворювання, аж до наркоманії і суїциду, зруйновані сім'ї і покалічені долі. І дуже часто
такі злочини залишаються безкарними.

          Якщо Ви або Ваші близькі страждають від домашнього насильства, не потрібно це терпіти й приховувати.
Краще раз і назавжди припинити знущання, ніж соромитися зізнатися в цьому, прирікаючи себе і своїх дітей на
довгі страждання. Сучасне розвинуте суспільство не сприймає насильства, а рішення проблеми заподіянням
фізичного болю повинне раз і назавжди зникнути зі «списку можливих варіантів».
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