АКЦІЯ « 16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»
Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська
акція “16 днів проти насильства” , яка з 1991 року підтримується міжнародною
спільнотою.
Наш коледж також приєднується і проводить заходи до цієї акції.

Метою акції є – підвищити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у
співвітчизників, створити в конкретному регіоні соціальний простір, вільний від
насильства.
25 листопада – День боротьби проти насильства над жінками.
Від домашнього насильства в Україні щороку гине близько тисячі жінок.
Третина пацієнток травматологічних відділень – жертви побиття у сім’ї…
Насильство щодо жінок явище складне, багатогранне. Воно проявляється і в
абсолютно очевидних фактах, і завуальовано під явища, які стали звичними для нашого
життя.
Не дивлячись на те, що надворі ХХІ сторіччя, статистика фактів насильства по
відношенню до жінок є доволі невтішною.

І хоча сьогодні в державі розгорнута широка соціальна інформаційна кампанія
стосовно розголосу існуючої проблеми, в більшості випадків жінки-жертви насилля не
дуже поспішають винести на розгляд широкого загалу приховану від сторонніх очей
жорстокість.
Офіційна статистика відображає лише верхівку айсберга. Люди не поспішають до
правоохоронних органів у таких випадках – мовляв, чого сміття з хати виносити?
Більшість випадків насилля над жінками відбувається, як це не сумно, в сім’ї. І тут
мова йде не тільки про фізичне насилля, а й його латентні форми: сексуальне, фінансове
та психологічне.
Домашнє насильство носить прихований характер, тому що ані жертви, ані їхні
кривдники не готові розказати про проблему сім’ї за її межами.

Насильство не завжди можна побачити, бо воно ретельно приховане «пасивними
жертвами» від сторонніх очей за страхом і відчуттям провини. Але воно завжди є одним
з наслідків ґендерної дискримінації.
Домашнє насильство, незважаючи на те, є воно фізичним, економічним,
сексуальним чи психологічним, є одним з найбільших порушень прав людини – права
на життя, фізичну та психологічну недоторканість.
В результаті жорстокого поводження та домашнього насильства, жінки втрачають
довіру, самоповагу, а іноді й життя.

Фахівці, які стикаються з цією проблемою: представники поліції, медики.
Психологи, юристи радять не замовчувати проблему!
Від домашнього насильства не застрахований ніхто, тому важливо знати, як
себе захистити.
Отже:
- потрібно обов’язково фіксувати домашнє насильство на фото або відео;
- якщо ви отримали травму у вигляді синців або поранень, викличте швидку,
яка повинна це зафіксувати;
- фіксуйте побої на фото або відео;
- погрози і тиск записуйте на диктофон.
Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми та ґендерної дискримінації:
0 800 500 335
або 116 123 (короткий номер з мобільного).

Шановні викладачі, куратори, студенти і батьки!
Не будьте байдужими до прояву будь-яких видів насильства!
Сприяємо створенню безпечного середовища!
Своєчасно звертайтесь за допомогою до спеціалістів!

