ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЩО ЦЕ?
Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що
зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише
фізичні вияви агресії.
Різновиди домашнього насильства:
Психологічне насильство може проявлятись у тому, що людина
принижує та маніпулює вами, зневажає та ігнорує ваші бажання, думки, почуття.
До цього виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з
боку кривдника, погрози. Якщо вас ігнорують чи дискримінують через ваші
переконання, віросповідання, національну, расову належність чи походження,
шантажують – все це є одним із проявів психологічного насильства.
Коли вас обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати
ваші кошти так, як ви вважаєте за потрібне, це можна вважати економічним
насильством. До нього також слід віднести пошкодження вашого майна,
перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості
працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та шантажування.
Якщо вас ґвалтують або примушують до небажаних сексуальних
контактів, то це приклад сексуального насильства. Примус до сексу з іншими
людьми, збочених форм сексуальних стосунків, до роботи у порноіндустрії чи
секс-бізнесі, до вагітності чи аборту також вважаються виявом сексуального
насильства.
Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні вашої свободи,
коли вас не випускають із власного дому або, навпаки, не впускають туди.
Насильством слід вважати змушення до вживання алкоголю чи наркотиків.
Погрози вбити чи навмисно створити ситуацію, яка може загрожувати вашому
життю та безпеці, примусове переміщення в межах держави або за кордон,
позбавлення їжі, сну чи відпочинку експерти також називають виявами
домашнього насильства.
Пам’ятайте, що не слід чекати поки словесні погрози переростуть у
фізичне насильство.
Ви можете убезпечити себе ще до фізичних проявів та розпізнати
агресора/ку.Сигналом для вас можуть слугувати: спроби задушити вас,
вчинення невдалих спроб суїциду (як один з різновидів маніпуляції), вбивство
домашніх тварин, насильство щодо дітей.
Також слід бути обережними з тими, хто мав досвід застосування зброї
проти інших та наразі має доступ до будь-якого виду зброї, а також з тими, хто
ґвалтував когось або має потребу завдавати біль та ображати інших.

ЯК БЕЗПЕЧНО ПІТИ ВІД ЛЮДИНИ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ НАСИЛЬСТВО
Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує
загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило –НЕ МОВЧАТИ!
Розкажіть друзям, знайомим, сусідам або родичам про такі факти.
Попередьте їх про можливу небезпеку та попросіть звернутися до поліції в разі
необхідності. Тримайте постійний контакт із довіреною особою, щоб вона знала,
чи все у вас гаразд.
Якщо у вас не має можливості розповісти про насильство знайомим, то ви
завжди можете звернутися на гарячу лінію з будь-якого телефону по всій
території України. Лінія є безкоштовною, анонімною та конфіденційною. Тут
вам порадять, що робити у вашій конкретній ситуації в конкретний момент.
Якщо насильство відбувається безпосередньо в момент дзвінка, вас одразу
перемкнуть на поліцію.
Робота "гарячої лінії"
•
організація роботи Національних „гарячих ліній” з питань запобігання
торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей;
•
надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою
працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту
прав дітей;
•
надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми та
насильства;
•
постійне ведення та оновлення бази даних для надання консультацій по
проблемі торгівлі людьми;
•
розробка та видання інформаційних та методичних матеріалів для
консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній”;
•
організація та проведення тренінгів, круглих столів, семінарів,
конференцій та інших заходів для консультантів телефонів довіри та „гарячих
ліній”;
•
надання консультацій по електронній пошті з питань виїзду за кордон з
метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства.
Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123
(короткий номер з мобільного)
Національна дитяча “гаряча лінія” 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з
мобільного

