
16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

У  1991  році  Центром  жіночого  глобального  лідерства  ініційовано
проведення міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». З того часу дана
кампанія проводиться щорічно з 25 листопада по 10 грудня та у ній приймає
участь більшість країн світу, у тому числі Україна.

Основними  завданнями  заходів  є  привернення  уваги  громадськості  до
актуальних  для  суспільства  проблем  подолання  домашнього  насильства,
протидії  торгівлі  людьми,  жорстокого  поводження  з  дітьми,  гендерного
насильства та забезпечення рівних прав жінок і  чоловіків,  а  також сприяння
утвердженню ненасильницької ідеології в суспільстві.

Слід  зазначити,  що  період  проведення  кампанії  є  невипадковим  та
охоплює ряд ключових дат, які створюють символічний ланцюжок:

• 25 листопада – Міжнародний день ООН з викорінення насильства щодо
жінок  –  присвячений  сестрам  Мірабаль,  які  були  жорстоко  вбиті  під  час
диктатури Трухильо у Домініканській Республіці у 1960 році;

• 2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства. У цей день у
1949  році  Генеральна  Асамблея  ООН  прийняла  Конвенцію  про  боротьбу  з
торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами;

•  6  грудня –  річниця з  дня «Монреальської  різанини»,  коли 14 жінок-
студенток були вбиті злочинцем лише через те, що вони були феміністками;

• 10 грудня – День прав людини. 10 грудня 1948 року уряди країн-членів
ООН  підписали  Загальну  декларацію  прав  людини,  визнавши  таким  чином
право кожної особи на життя, свободу та особисту недоторканість.

Поряд  з  іншими  органами  державної  влади  та  громадськими
організаціями активу участь у проведення кампанії «16 днів проти насильства»
приймають також і правоохоронці. 

Зокрема, організовано проведення заходів щодо відпрацювання осіб, які
перебувають на обліку поліції у зв’язку із вчиненням домашнього насильства,
виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та не в змозі
подолати існуючі труднощі  самостійно. 

Також  заплановано  проведення  зустрічей  співробітників  поліції  із
вихованцями  дошкільних  закладів,  шкіл-інтернатів,  загальноосвітніх  шкіл  та
педагогічними колективами навчальних закладів з метою ранньої профілактики
правопорушень  відносно  підлітків,  своєчасного  виявлення  фактів  насильства
над дітьми.

У  свою  чергу,  для  підвищення  обізнаності  громадян  з  питань
попередження домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до
будь-яких видів насильства, а також доведення переліку установ та організацій,
до  яких  особа  може  звернутися  за  допомогою  у  разі  вчинення  побутового
насильства,  організовано  проведення  виступів  з  даної  тематики  у  засобах
масової інформації, трудових колективах та перед населенням.


