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Генеральною Асамблеєю ООН у 1999
році, але відзначатися він почав з 1981
року в пам’ять про трагічну загибель
трьох сестер Мірабаль, які були жорстоко
вбиті під час диктатури домініканського
правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році;
 1 грудня – Всесвітній день боротьби із СНІДом. Вірус імунодефіциту
людини та синдром набутого імунодефіциту стрімко поширюється у всьому
світі;
 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Він
пов’язаний з датою прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про
боротьбу з торгівле ю людьми і з експлуатацією проституції третіми особами
від 2 грудня 1949 року;
 6 грудня – річниця з дня «Монреальської різанини», коли 14 жінокстуденток були вбиті злочинцем лише через те, що «вони були
феміністками»;
 10 грудня – Міжнародний день прав людини. Уряди країн – членів ООН 10
грудня 1948 року визнали права людини «на життя, свободу та
недоторканість особи для всіх без винятків», підписавши Загальну
декларацію прав людини.
Метою проведення акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги
громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми
подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми,
протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та
активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів,
громадських організацій до проблем насильства в сім’ї та захисту прав жінок.

Пропонуємо Вашій увазі інформаційні джерела, які можуть бути
корисними під час підготовки та проведення щорічної акції «16 днів
проти насильства».
Варивод Д. С. Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості /
Д. С. Варивод, Ю. А. Завацький // Теоретичні і прикладні проблеми
психології. – 2018. – № 3(1). – С. 76-80. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_3(1)__13.
У статті розглянуто взаємозв’язок між насильством та соціалізацією
особистості. Вказано на ознаки насильства різних видів та перелічено безпосередні та
опосередковані наслідки насильства. Подано короткі характеристики різних впливів
насильства на особистість.

Довгань-Бочкова Н. Домашнє насильство: аналіз об’єктивної сторони складу
злочину / Н. Довгань-Бочкова // Вісник Львівського університету. Серія
юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 187-197. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_66_23.
Встановлено, що насильством є умисний вплив на тіло чи психіку людини з метою
заподіяти шкоду її життю, здоров’ю або обмежити чи позбавити її свободи (в тому
числі свободи волевиявлення). Зроблено висновок, що вплив на психіку людини з метою
заподіяти шкоду її життю, здоров’ю чи свободі, що спричинило чи могло спричинити
таку шкоду, потрібно називати насильством. Проте не треба від такого насильства
захищати лише обмежене коло осіб, які названі як потенційні потерпілі в ст. 1261 КК
України. Такого захисту потребує будь-яка людина.

Герасименко Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє
насильство крізь призму громадської думки / Г. В. Герасименко //
Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 43-57. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_5.
Стаття присвячена питанням розбудови належної відповіді правоохоронних органів на
виклики,пов’язані з проблемою домашнього насильства в Україні. Метою статті є
обґрунтування доцільності впровадження соціологічних інструментів моніторингу й
оцінки ефективності роботи правоохоронців із протидії та попередження насильства в
сім’ї. Представлено результати спеціального опитування громадян, які зазнали
домашнього насильства та зверталися з цього приводу до поліції. Опитування виконано
за підтримки Фонду народонаселення ООН та ініціативи МВС України.

Буряк Н. Б. Еріх Фромм про насильство у релігіях світу / Н. Б. Буряк // Гілея:
науковий вісник. – 2018. – Вип. 128. – С. 250-255. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_65.

Широко розглядається насилля у релігіях світу та відношення до них Еріха Фромма –
соціального психолога, філософа, психоаналітика, представника «Франкфуртської
школи», одного із засновників неофрейдизму та фрейдо-марксизму. Вперше було зроблено
порівняльний аналіз насильства у релігіях світу та утопічності гуманістичних ідеалів.

Новік Г. М. Інформаційне насильство / Г. М. Новік, В. О. Чайка // Вісник
Одеського національного університету. Серія : Психологія. – 2017. – Т. 22,
Вип. 2. – С. 151-161. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2017_22_2_18.
Стаття ґрунтується на результатах спостережень педагогів та психолога Запорізького
авіаційного коледжу стосовно впливу інформаційних технологій через рекламу і
комп’ютерні ігри на психоемоційний стан підлітків. На базі результатів анкетування
підлітків були виявлені зміни якостей особистості, що мають відображення в усіх
сферах життя, і в першу чергу в навчанні та формуванні індивідуума суспільства.

Лесько Н. В. Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет / Н. В.
Лесько // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 3. – С. 78-81. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_3_19.
Інтернет – це найграндіозніший в історії експеримент, де панує анархія. Щохвилини
сотні мільйонів людей створюють і споживають незліченну кількість цифрового
контенту у світі Інтернету, який не зовсім підпорядковується законам реальності. Така
нова здатність вільного самовияву та безперешкодного руху інформації створила
багатий віртуальний ландшафт. Інтернет-шахрайства, залякування і переслідування,
сайти груп ненависті та форуми, де спілкуються терористи. Це Інтернет – найбільший
у світі неконтрольований простір.

Ботнаренко І. А. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють
насильство в сім’ї / І. А. Ботнаренко // Науковий вісник Національної
академії внутрішніх справ. – 2017. – № 2. – С. 83-96. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_2_9.
Здійснено комплексне кримінологічне дослідження особи злочинця, який вчиняє
насильство в сім’ї. Проаналізовано структурні елементи кримінологічної
характеристики цієї особи,зокрема соціально-демографічні, кримінально-правові,
соціально-рольові, морально-психологічні.

Березіна В. Ґендерно обумовлене насильство в сім’ї та практики його
подолання: філософський аналіз / В. Березіна // Наукові записки
Національного університету «Острозька академія». Серія : Гендерні
дослідження. – 2017. – Вип. 3. – С. 25-35. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2017_3_5.

У статті досліджуються феномен ґендерно обумовленого насильства в сім’ї та
аналізуються практики його подолання. Розбирається ненасильницька модель поведінки.
Доводиться, що насильство не вичерпується ґендерною проблематикою. Завдяки
переосмисленню домашнього насильства як наслідку ґендерної нерівності показуються
витоки кризи ґендерної ідентичності сучасної людини.

Лесько Н. Детермінанти, що обумовлюють насильство над дітьми / Н. Лесько
// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні
науки. – 2017. – № 861. – С. 278-283. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_41.
У статті досліджено зміст термінів «обставини», «причини», «умови», «чинники»,
«детермінанти» правопорушень. Проаналізовано детермінанти, які обумовлюють
насильство над дітьми.

Шмерецький Є. Є. Історичні передумови формування відповідальності за
сексуальне насильство / Є. Є. Шмерецький // Юридична психологія. – 2017. –
№ 2. – С. 196-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2017_2_20.
Висвітлено історичні передумови формування відповідальності за сексуальне насильство.
Виокремлено та схарактеризовано п’ять періодів становлення вітчизняного
кримінального законодавства в цій сфері.

Бондар Т. В. Актуальні опитування осені 2017 р.: молодіжна політика,
інклюзивна освіта, статеве життя, сексуальне насильство / Т. В. Бондар, С. І.
Ніцполь, Є. О. Нестеренко // Український соціум. – 2017. – № 4. – С. 178-189.
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2017_4_16.
Показано результати опитувань інноваційного молодіжного проекту U-Report за
жовтень – листопад 2017 р.: обізнаність молоді щодо пріоритетних напрямів розбудови
молодіжної політики, інклюзивної освіти, початку статевого життя та практик
використання контрацепції серед підлітків, сексуального насильства серед молоді.
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