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25 листопада
розпочинається Всесвітня
кампанія "16 днів проти насильства".По всьому світу до
цієї кампанії долучаються активістки та активістки, які
об'єднуються заради того, аби викорінити будь-які
форми насильства у суспільстві.Майже кожен день з 25
листопада до 10 грудня означений фактами й
аргументами стосовно того, що будь-які форми
насильства (у громадській чи приватній сферах) є
порушенням прав людини.
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Коаліція з протидії дискримінації в Україні ще раз
нагадує про недопустимість проявів ксенофобії та розпалювання міжетнічної ворожнечі, що завжди призводить до дискримінації та страждання конкретних людей.
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Заклики до расової та міжетнічної ворожнечі, її розпалювання призводять до побиття іноземних студентів та емігрантів, до погроз на їхню адресу. Також в Україні скоєно кілька
вбивств на расовому ґрунті. Ці явища вимагають швидких скоординованих дій відповідних органів українського уряду. Потенційна загроза таких дій у тому, що психологічне або фізичне
насильство призводять до руйнації міжетнічної злагоди і створення стійких стереотипів. Особливо небезпечно те, що від
цього расистського насильства потерпають іноземні дипломати
та невинні іноземні студенти
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Пам’ятка учням
Пам’ятайте, що насильство над вами, не є нормою
життя. Насилля – неприпустима річ у стосунках людей.
У сім’ї ви маєте право на те, щоб до вас ставилися з
повагою, не ображали.
Ви маєте право на захист, якщо навіть найрідніші
люди принижують ваше гідність.
Поділіться своїми проблемами з учителем, класним
керівником, психологом, зверніться до міліції.
Не вірте у погрози з боку кривдників.
Ви маєте право висловлювати і відстоювати свою думку. Чітко і однозначно висловлюйте осуд щодо насильницької поведінки взагалі.
Знайте, коли вас постійно контролюють, принижують, примушують до чогось, використовують в спілкуванні з вами лайливі слова – це насильство.
Не вважайте, що ви заслужили на таке ставлення з
боку дорослих. Ніхто, в тому числі ваші батьки, рідні,
не має права принижувати вас, поводитися жорстоко стосовно дитини – це карається законом. В Сімейному
кодексі
(ст..
150,
ч.
7)
написано:
«Забороняються фізичні покарання дітей батьками.
Та інші види покарань які принижують людську гідність. Дитина може податі до суду, до громадських
організацій, якщо виховання не належне».
Навчіться розрізняти поняття «добро» і «зло». Все,
що принижує людську гідність – є зло, все, що звеличує гідність людини – добро.
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Дати проведення акції є символічними. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок

СВАРИЦЕВИЦЬКОГО

та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви на-
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ни.
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сильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав люди-

25 листопада увесь світ відзначає Міжнародний день боротьби
за ліквідацію насильства над жінками. Офіційно цей день був оголошений 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 торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року;
6 грудня – річниця з дня “Монреальської різанини”, коли 14 жінок-студенток 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 активі-

зація партнерського ру-

ху органів державної вла-

ди, державних закладів,

громадських

до проблем насильства в

організацій

сім’ї та захисту прав жі-

нок.

Світовою громад-

ськістю насильство ви-

знано одним із ключових

моментів, які ставлять
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Немає людини, яка б не

любила свободу; але спра-

ведлива людина вимагає її

для всіх, а несправедлива –
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Закони створені для
(Латинське прислів’я)

(Л. Берне)
того,

щоб

сильний

не

був

всемогутнім.

Нам потрібні реформи, а не революції. Нам потрібне толерантне,
досконаліше, людяніше суспільство. (А. Сахаров, радянський вчений в галузі ядерної фізики)
Сутність закону — любов до людини. (Шекспір)
Дотримання законів не обмеження, а запорука справжньої свободи. (Станіслав Оріховський-Роксолан)
Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони
надані. (Сенека)
Свобода дає право робити те, що не шкодить іншим. (Е. Клаудіус)
Свобода є правом робити все, що дозволено законом. (Ш. Монтеск’є)
За природними обдаруваннями всі люди рівні — чи вони греки, чи варвари… Всі ми вдихаємо повітря ротом і носом. (Антифонт, філософсофіст, V ст. до н. е.)

