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Усяке насильство, все похмуре і 
відразливе свідчить не про силу, а 
про її відсутність.

Ральф Уолдо Емерсон



Сьогодні одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики країни стоїть

проблема безпеки громадян, охорона їх життя та здоров’я. Ст. 3 Конституції України

проголошує, що «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і

свобод людини є головним обов'язком держави.» Життя є одним із основних природних

благ людини. Без нього всі інші блага, права та свободи втрачають свій сенс. Це

стверджується тим, що всі люди вільні і рівні у своїх правах та гідності. На захисті цих

прав та інтересів особи стоїть кримінальний закон. Життя кожної людини, як об’єкт

кримінально-правової охорони, не має ніяких юридичних особливостей і відмінностей.

Сьогодні, під час нашої бесіди, ми будемо говорити про те, що закон обов’язковий для всіх,

не зважаючи на стать, колір шкіри, майновий стан, місце проживання.



Насильство – це будь-які навмисні дії одної людини по відношенню до іншої, які

порушують її конституційні права й свободи і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному

чи психічному здоров’ю. Воно може бути фізичним, психологічним і сексуальним,

економічним.



Фізичне насильство – це нанесення тілесних ушкоджень, які завдають болю, призводять до порушень

психічного та фізичного здоров’я, чи навіть смерті; це штовхання і смикання; удари, стусани, побиття;

знущання, викручування рук; "жбурляння" предметів; спроби задушити.

Емоційне або психологічне насильство – це тиск на психіку іншої людини, який проявляється у нанесенні 

словесних образ, погроз, залякуванні, переслідуванні, а саме :

- ігнорування твоїх почуттів і потреб;

- залякування;

- погрози;

- безпідставні покарання;

- нанесення шкоди твоїй домашній тварині;

- нищення особистих речей;

- навіювання почуття провини і страху;

- брехня, звинувачення, приниження, прізвиська;

- поводження з тобою, як з слугою.



Сексуальне насильство – це зазіхання на статеву недоторканість особи, а також дії сексуального характеру по

відношенню до неповнолітнього; небажані сексуальні дотики; домагання, згвалтування; неприродні сексуальні дії;

примус до проституції; небажання застосовувати контрацепцію.

Та ще насильством вважають те, що полягає у завданні збитків або відсутності турботи. 

Економічне насильство – це:

- виманювання грошей шляхом погроз, шантажу або шахрайства;

- змушувати щось робити за гроші;

- крадіжки грошей або матеріальних цінностей.



Конфлікт - це зіткнення

протилежних інтересів і поглядів,

напруження і крайнє загострення

суперечностей, що може призвести до

активних дій, ускладнень, боротьби,

що супроводжуються складними

колізіями. Конфлікт не містить

перелічених вище ознак. Розвиток

конфлікту може призвести до

насильства, але не завжди призводить.



Притча «Все залишає свій слід».

Жив-був один дуже запальний і нестриманий молодий чоловік. І ось одного разу його батько дав йому

мішечок з цвяхами і сказав, щоб кожен раз, коли він не стримає свого гніву, вбити один цвях в стовп

огорожі. У перший день в стовпі було декілька десятків цвяхів. Другого дня ще більше.. Наступного тижня

він навчився стримувати свій гнів, і з кожним днем число забитих в стовп цвяхів стало зменшуватися.

Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій гнів, ніж забивати цвяхи. Нарешті прийшов день, коли він

жодного разу не втратив контроль над своїми емоціями. Він розповів про це своєму батьку і той сказав, що

цього разу кожен день, коли синові вдасться стриматися, він може витягнути зі стовпа по одному цвяху.

Йшов час, і прийшов день, коли він міг повідомити батька про те, що в стовпі не залишилося жодного

цвяха. Тоді батько взяв сина за руку, підвів до огорожі і сказав: «Ти непогано впорався, але ти бачиш,

скільки в стовпі дірок? Він вже ніколи не буде таким як раніше. Коли говориш людині що-небудь зле, у

нього залишається такий шрам, як і ці дірки. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся - шрам

залишиться».



ЩОБ ВБЕРЕГТИСЬ ВІД НАСИЛЬСТВА

- Попереджай батьків, куди, з ким ідеш, коли повернешся.

- Не заходь у підвали, підсобні приміщення, у машини.

- Якщо ти десь затримався, передзвони батькам, попроси, щоб тебе зустріли.

- Постарайся, щоб твій маршрут проходив не через ліс, парк.

- Якщо тобі здалося, що тебе хтось переслідує, перейди на іншу сторону, зайди в магазин, звернись

до дорослих.

- Якщо тебе зупинили і попросили показати дорогу, постарайся пояснити на 

словах, не сідаючи у машину.

- Якщо незнайома людина відрекомендувалась другом твоїх батьків, не спіши

запрошувати її додому, попроси зачекати їх приходу на вулиці.

- Якщо при вході у під'їзд ти помітив незнайомців, зачекай, доки хто-небудь із

сусідів не ввійде разом з тобою. Не входь в ліфт разом з незнайомими,

- Уникай ситуацій, які можуть призвести до насильства. 

- Говори спокійно і впевнено. 



- Дай агресору можливість зупинитися. 

- Відійди в сторону. Це не ознака слабкості! 

- Не прагни помсти ворогам. Вмій просити пробачення. 

- Попроси допомоги. Це не ознака слабкості чи боягузтва! 

- Немає виправдання бездушності, цинізму, агресивності, фантастичній жорстокості. І щоб не потонути

в хвилях негативних емоцій гніву, незадоволенності життям, які накладаються на не зовсім здоровий 

соціальний фон, ми закликаємо всіх батьків берегти в собі людське, поважати в собі людину. Хай сім’я

буде для дитини взірцем людяності, доброти і любові.

- І тоді нам не треба буде наголошувати на правах дитини, бо їх ніхто не буде порушувати, а обов’язки

батьків по стану утримання і виховання дітей будуть сприйматися не як обтяжливий тягар, а як органічний

прояв любові до дитини, підтримки в ній людської гідності та самоповаги.



Абетка «Жити без насильства».

Я знаю свої права і вмію ними користуватися;

Я нікому не дозволю принижувати й ображати себе;

Якщо зі мною трапиться щось недобре, я негайно розкажу людям, яким довіряю;

Я знаю напам'ять усі адреси, номери телефонів та імена людей, яким довіряю.

Я знаю, що стійка позиція, переконання, наявність достовірної інформації допоможуть  впевнено 

поводити себе в різних життєвих ситуаціях.

Я знаю, що мені гарантовано право на захист своїх прав. Я маю право не лише на захист з боку батьків, 

але й сама можу звернутися до будь – яких державних органів, органів місцевого самоврядування, навіть 

до суду для захисту свої прав.



Мій улюблений світ –

Без насильства.

Без жорстокості, болю, зла.

Тут народом складена пісня

Містить тільки хороші слова.

Мій улюблений світ –

Без насильства,

Де немає страждання й війни,

Де розквітла калина барвиста

І пісень не почуєш сумних.

Мій улюблений світ – це не казка

А реально щасливе життя.

Бо звільнивши наш світ без насильства

Можна сміло іти в майбуття.


