
Насильство проти жінок і дітей  
в сім’ї або родині не має вважатися 
приватною справою

Ліна Костенко

«Страшнi слова,
  коли вони
          мовчать...»

Насильство в сім’ї або родині залишається серйозною 
проблемою для усіх держав-учасниць ООН, незалежно 
від культури, регіону, мирного часу, конфліктів або 
стихійних лих. Воно набуває багатьох форм, та занадто 
часто суспільство заплющує на нього очі.

Насильство має серйозні наслідки для сімей,  
а також суспільства у цілому, передається від одного 
покоління до іншого. 

Припинення насильства у сім’ї є обов’язком 
кожного і кожної. Насильство порушує та підриває 
права та основні свободи людини. 

#СуспільствоБезНасильства



«Страшнi слова,
  коли вони
          мовчать...»

30%
жіночих
самогубств

дiтей в Українi
3 000 000 
Щорiчно

є свідками або вимушеними 
учасниками насильств у сім‘ї 

150 000
звернень 

Щорiчно

надходить до МВС України 
щодо випадків насильства у сім’ї

пов‘язані 
з насильством 
у сім‘ї

35%
потрапляють 
до «швидкої допомоги» 
через тілесні 
ушкодження пов‘язані
зі знущанням

жінок

30—40%
зґвалтувань
припадає на частку членів сім‘ї 
(вітчимів, дядьків, братів, 
батьків, дідусів) 

 

95%
від домашнього 
насильства — 
жінки

постраждалих 

убивств
жінок

60%
пов‘язані 
з насильством 
у сім‘ї

100%
які зазнали насильства,
народили хворих дітей 
(неврози, заїкання, 
енурез, церебральний
параліч, з порушення
психіки)

матерів,

100 000
звернень 
до відділень 
травматології 

40 000

Домашнє
насильство
є причиною

Домашнє
насильство
є причиною

викликів
лікарів
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Всесвітня
        кампанія
«16 днів проти
насильства щодо жінок»
З метою привернення уваги суспільства до проблеми 
насильства, як до порушення прав людини 
та залучення  його до боротьби з цим явищем 
у 1991 р. Центр жіночого глобального лідерства  
та учасники Форуму з питань жінок, насильства  
та прав людини, представленого учасницями  
з 20 країн світу ініціювали глобальну кампанію  
«16 Днів проти насильства».

Майже кожний день від 25 листопада до 10 грудня 
означений фактами та аргументами стосовно того,  
що будь-які форми насильства у будь-якій сфері  
є порушенням прав людини 

Основні дати кампанії:
25.11    Міжнародний день проти насильства щодо жінок
1.12      Міжнародний день боротьби зі СНІДом
3.12      Міжнародний день людей з інвалідністю
5.12      Міжнародний день волонтерства
6.12      річниця Монреальської бійки
10.12    Міжнародний день прав людини 

Національна «гаряча» лінія 
0-800-500-335 та 386

Ідея проекту Анна Беляєва, дизайн Марія Чорна
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