
ЩОРІЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АКЦІЯ

"16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА"



Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня

включно проводиться Всеукраїнська акція

«16 днів проти насильства».

Мета акції – привернення уваги суспільства до

проблем подолання насильства у сім’ї,

жорстокого поводження з дітьми, протидії

торгівлі людьми та захисту прав жінок.



Шістнадцятиденний період акції охоплює наступні 

важливі дати:

 25 листопада – Міжнародний день боротьби з 

насильством щодо жінок;

 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;

 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими 

фізичними можливостями;

 5 грудня – Міжнародний день волонтера;

 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, 

розстріляних у Монреалі;

 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

 10 грудня – Міжнародний день прав людини.



Серія із 6-ти навчальних відео уроків :

 Захист особистост онлайн;

 Сексуальний шантаж;

 Секстинг;

 Секс-чатинг;

 Грумінг;

 Зображення сексуального характеру, що 

використовуються для помсти.

Корисне посилання: https://mon.gov.ua/ua/news/akciya-

16-dniv-proti-nasilstva-mon-rekomenduye-provesti-urok-

shodo-pitan-problem-u-simyi

https://vimeo.com/464178591
https://vimeo.com/464179613
https://vimeo.com/464177511
https://vimeo.com/464176
https://vimeo.com/46418153
https://vimeo.com/464180697
https://mon.gov.ua/ua/news/akciya-16-dniv-proti-nasilstva-mon-rekomenduye-provesti-urok-shodo-pitan-problem-u-simyi




Пандемія COVID-19 загострила цю проблему

через локдауни, але і також зробила її менш

видимою – оскільки ми менше бачимось з

тими, хто може підтримати, і ховаємо

обличчя під масками.

Тема цьогорічної кампанії –

"Розфарбуй світ в 

помаранчевий колір: 

фінансуй, реагуй, запобігай, 

збирай дані!".



ООН пропонує у ці дні надіти

одяг або аксесуари

помаранчевого кольору, щоб

висловити свою солідарність з

рухом в ім'я майбутнього,

вільного від насильства щодо

жінок і дівчат.

У багатьох містах світу

пройдуть відповідні заходи, а

знамениті будівлі будуть

підсвічені помаранчевим

кольором.



Як же протидіяти насиллю та боротися з "культурою 

насильства"?

 Перш за все, якщо ви стали жертвою – маєте 

зателефонувати до Національної Поліції, звернутися 

до Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

або зв'язатися з громадською організацією Ла Страда-

Україна/La Strada-Ukraine, адже в цих установах 

працюють фахівці, які можуть вам допомогти. Також є 

програма "Розірви коло", де вам можуть надати всю 

необхідну інформацію про те, як покроково діяти у разі 

насилля над вами.

 Не закривайте очі, якщо стали свідками домашнього 

насилля! В такому випадку ви теж можете звернутися 

до вищезгаданих установ, отримати інструкцію як діяти 

та поговорити з потерпілою/потерпілим, надати їм тим 

самим допомогу і навіть врятувати життя.



Говоріть про це! Говоріть з колегами, друзями,

родиною, і особливо з дітьми про те, як протидіяти

насиллю, як не здійснювати його проти інших осіб.

Розповідайте про те що це протиправна дія, яка

завдає шкоди здоров'ю, психічному стану та загрожує

життю. Можете писати про це у соціальних мережах,

щоб донести думку щодо протидії та боротьбі з

гендерно-обумовленим насиллям. Якщо ви фахівець в

цій темі, то проводьте тренінги, семінари, круглі столи,

конференції.



Якщо у вас є всі можливості — станьте лідеркою

чи лідером для тих жінок/чоловіків, які стали

жертвами фізичного, психологічного чи

економічного насилля. Підтримуйте їх,

інформувати про способи розв'язання цієї

проблеми. Головне ніколи не тиснути на таких осіб,

адже варто розуміти, що вийти з токсичних

відносин насправді дуже складно. Тому потрібні

час і терпіння, аби донести до жертв необхідність
залишити партнера, який загрожує їм.





Що робити чоловікам?

 Чоловік в першу чергу прислухається до чоловіка. 

Маємо розуміти, що чоловіки можуть підтримати жінок у 

цій боротьбі. Говоріть чесно зі своїми друзями та 

родиною про вашу владу та привілеї та про те, як 

дискримінація/гендерно-обумовлене насилля випливає 

на вас, вашу сім'ю та вашу громаду.

 Використовуйте своє становище для поширення 

цінностей ґендерної рівності. Розпізнавайте та 

запобігайте нерівності на робочому місці, говоріть з 

керівництвом та колегами про те, що їхня поведінка 

шкодить.

 Приєднуйтесь до рухів за права жінок. Наприклад, зараз 

ви можете написати історію про те як стали свідком 

насилля, як ви протидієте йому, чому, на вашу думку, 

гендерна рівність важлива, а захист жінок у їхній 

нелегкій боротьбі - обов'язок кожного чоловіка, який 

цінує тих, то навколо них.





ЗМІНЕМО СВІТ РАЗОМ!


