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Гізела
40-річна Гізела та її чоловік Ніньо - були міцним подружжям. Вона 
була першою жінкою, ліцензованм пілотом, однієї комерційної 
авіакомпанії.  Коли Гізела одружилася з Ніньо, а с саме, через три 
роки, чоловік вмовим її піти у відставку, полишивши  таку вигідну 
кар’єру, оскільки він хотів, щоб вона взяла участь у виборах 
і посіла його місце мера міста, а він прагнув бути обраним 
до вищого рівня державної служби.  Як дружина, яка хотіла 
догодити свому чоловіку, Гізела відмовилася від своєї кар’єри та 
своєї пристрасті до польотів, і погодилася спробувати увійти в 
політику та в суспільне життя. Обидва були обрані на державні 
посади у травні 2015 р.: Гізела як мер муніціпалитету острова, а 
її чоловік Ніньо як член правління їхньої провінції. Обох любили 
і поважали їхні виборці, але здогадуємось, що домашнє життя 
стало зовсім інше: адже лише після 3-х років шлюбу та менш як 
за 2 роки,  як міський голова, Гізела хотіла подати у відставку 
з посади мера,  та хотіла розірвати свій шлюб. Але перш ніж 
вона могла це зробити - вона була застрелена з близької відстані 
своїм чоловіком, а  її  тіло було викинуте  у море на глибину. 

Дейзі
Дейзі - дочка, сестра, дружина, мати, віддана учасниця 
хора та просто біблійна жінка місцевої церкви, а 
також виконавчий керівник однієї іноземної будівельної 
компанії. У той час як вона мала успіх і кидала виклик  
у “чоловічій світ”,  у своєму домі вона була глиною в 
руках свого чоловіка: підкорювалась і слугувала йому як 
йдеться в Біблії. Чоловік ніколи не дозволяв їй ні на мить 
забути, що він був головою родини, а вона була лише 
дружиною. Дейзі страждала від усіх форм насильства 
від чоловіка: фізичного, сексуального, психологічного та 
фінансового,  а саме він програвав в  азартні  ігри гроші, 
які вона заробляли своєю працею,  вона втратила свою 
власність, яку  вона успадкувала та набула для родини.  
Після більш ніж 20 років,  Дейзі нарешті знайшла 
мужність, щоб відновити своє життя, але при її першій 
спробі сказати “ні” подальшому зловживанню, її задушив 
і жорстоко порізав її ж чоловік. Її тіло було знайдено 
через 3 дні на смітнику біля шосе.

Емі
Емі – одружена з 18 років з чоловіком, який згвалтував 
її, а потім постійно гвалтував її навіть після укладання 
шлюбу. Протягом багатьох років чоловік бив її, щоб 
“поставити її на своє місце”. Часто вона зверталася 
за допомогою до місцевого соціального працівника,  до 
керівника барангайського села, до мера та навіть до 
свого  парафіяльного священика - всі вони намагалися 
допомогти, але побиття ставало все жорсткішим 
кожного разу як вона поверталася  додому.  У 38 річному 
віці і після народження 8 дітей, і страждаючи від  
синдрома побитої дружини, Емі забила свого чоловіка 
до смерті, перш ніж він міг би заподіяти шкоду їй та 
дітям. Тепер Емі все ще перебуває у в’язниці, оскільки 
система правосуддя заплющила очі на понад ніж 20 років 
знущань, які вона перенесла, і засудила її за її останній 
крок щодо свого звільнення від нещастя.
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Ці жінки є жертвами насильства в сім’ї, і це лише 
найяскравіші приклади насильства, чим можуть 
закінчитися подібні випадки скоєні стосвно 
жінок. Я особисто знаю і зустрілася з ними в 
певні моменти свого життя. Для Гізели та Дейзі, 
хоча обидві уособлювали громадське уявлення 
про впевненість і успіх, якими захоплювалися 
і яким заздрили багато людей, я не знала, що 
відбувається в їхньому приватному житті, до тих 
пір, поки не відбулася їхня трагічна смерть. Щодо 
Емі - я зустріла її в суді. Вона може ще жива, але 
вона фактично є живим мерцем: вона відчуває, 
що її звільнення від чоловіка-деспота не вартує  
болю через  розлучення зі своїми 8 дітьми - віком 
від 8 місяців до 16 років.

Хоча ми можемо вважати, що насильство 
в сім’ї відбувається лише з бідними та 
маргіналізованими або лише в бідних країнах 
та в тих, що розвиваються, однак подана нижче 
статистика шокуватиме нас у зрозумінні,  що ця 
проблема є пандемією.

Загальний звіт Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВОЗ)

Близько 1 з 3 (35%) жінок у всьому світі пережили 
фізичне та / або сексуальне насильство з боку 
близького партнера протягом свого  життя.

• З усіх жінок, які стали жертвами вбивств у 2012 
році, майже половина загинула від близьких 
партнерів або членів сім’ї; зокрема в Австралії, 
Канаді, Ізраїлі, Південній Африці та Сполучених 
Штатах - від 40 до 70 відсотків жертв-жінок було 
вбито їх близькими партнерами; і кожен день в 
США більше трьох жінок вбивають їхні чоловіки 
або хлопці.

• В усьому світі, понад 700 мільйонів жінок, що 
живуть сьогодні, одружились в дитячому віці 

(до 18 років). З цих жінок, більше 1 на 3 або 250 
мільйонів, одружились до 15 років. Наречені 

- діти часто не можуть дієво обговорювати 

безпечний секс, що залишає їх більш вразливими 
до зловживань, ранніх термінів вагітності та 

інфекцій, що передаються статевим шляхом, 
включаючи ВІЛ.

• Близько 120 мільйонів дівчат у всьому світі 
(трохи більше ніж 1 з 10) переживають примусові 

зносини або інші насильницькі сексуальні 
акти у певний момент свого життя. Найбільш 

поширеними винуватцями сексуального 
насильства щодо дівчат є теперішні або колишні 

чоловіки, партнери або хлопці.

• Згідно з новими підрахунками, опублікованими в 
Міжнародний день ООН з нульової толерантності 

до каліцтва жіночих статевих органів у 2016 
році, щонайменше, сьогодні 200 мільйонів жінок 

і дівчат сьогодні зазнали каліцтва / обрізання 
жіночих статевих органів у 30 країнах. Майже 

у всіх цих країнах більшість дівчат зазнали 
обрізання віком  до 5 років.

• У 2007 році було зареєстровано понад 8 093 
випадків смертей в Індії, пов’язаних з приданим.

• У 2014 році у 28 державах-членах Європейського 
Союзу трохи більше однієї з п’яти жінок зазнали 

фізичного та / або сексуального насильства з 
боку партнера.

• Дані про розповсюдженість насильство щодо 
жінок: Опитування по країнах, складено групою 
Жінки ООН станом на грудень 2012 р., показує 
відсоткові показники по країнах відносно 
жінок, які повідомили про випадки фізичного 
або сексуального насильства або обох з боку 
інтимного партнера.

Що таке домашнє насильсво?
Насильство в сім’ї є найбільш підступною та 
найпоширенішою формою насильства щодо 
жінок (VAW). Це схема образливої поведінки, 
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що характеризується наміром отримати або 
зберегти владу та контроль над інтимним 
партнером або іншими членами сім’ї. Домашнє 
насильство характеризується насильницькими 
діями або загрозами насильницьких дій, у тому 
числі поведінкою, яка залякує, маніпулює, 
принижує, ізолює, лякає, тероризує, примушує, 
загрожує, звинувачує, шкодить, калічить або 
вбиває партнера.

Це насильство може відбуватися як фізичний 
напад, психологічне насильство, соціальне 
насильство, фінансове насильство або 
сексуальне насильство. Зловживання може 
проявитися  з плином часу, а в більшості 
випадків це починається поступово через 
образи, підбурення або відсторонення цієї 
особи від родини та друзів. З часом жорстока 
поведінка може проявлятися частіше і мати 

більш важку форму. 

Насильство в сім’ї є найпоширенішим терміном 
про насильство щодо жінок, вчиненого з боку 
інтимного партнера, але його також називають 
насильством над дружиною, сімейним 
насильством або побиттям. Ці визначення 
різняться між штатами, країнами та організаціями, 
але всі вони ґрунтуються на однаковій  підставі 
- зловживання та / або поганим ставленням \ 
проявом  влади в сімейних, інтимних стосунках  
або у спільному житті з метою контролю.

Чому вчиняється Домашнє 
насильство
Домашнє насильство тісно пов’язане з владою 
та контролем. Насильство щодо жінок та дівчат 
пов’язане з відсутністю у них влади та контролю, 
а також із соціальними нормами, які прописують 
чоловічі і жіночі ролі у суспільстві та які є поблажливі 

до жорстокого поводження.

Насправді існує безліч факторів, які спричиняють та 
/ або сприяють домашньому насильству, серед яких:

1. Деякі соціальні умови та переконання, які 
заохочують або поблажливі до насильство, такі 
як:

• Культурні та традиційні цінності, які надають 
чоловікам права володіння жінками та 
панування чоловіків, підтримуються цілою 
низкою інституційних та соціальних заходів, 
що посилює уявлення про те, що жінки 
підпорядковані чоловікам;

• Тлумачення деяких релігійних вчень щодо 
лідерства та упокорення дружин перед 
чоловіками;

• Право і обов’язок чоловіків підтримувати 
належний порядок у сім’ї, карати своїх дружин 
за провини, особливо за нездатність дружин 
дотримуватися свого належного місця;

• Традиційні цінності, які часто підривають 
формальне підтвердження рівності чоловіків 
і жінок.

2. Певні реакції від громади закріплюють 
насильство:

• Культура мовчання, де злочинці ховаються за 
тишою жертви;

• Більшість спільнот вважають сім’ю чимось 
святим, недоторканим - не перешкоджати з 
боку сторонніх осіб або держави, а справи 
членів сім’ї вважаються приватними;

• Унормалізоване використання насильства в 
сім’ї для вирішення конфліктів.

3. Було виявлено, що певні характеристики 
є загальними серед правопорушників, які 
використовують насильство:

• Жорстка соціалізація в своїх ґендерних ролях, 
де чоловіки проявляють свою вищу роль і 
чекають упокорення від жінок;

• Низька самооцінка та почуття небезпеки;
• Необхідність підтримувати владу та контроль;
• Насильство - це завчений спосіб щодо 

вирішення конфліктів;
• Спостерігання за насильством між батьками в 

процесі дорослішання;
• Розлад(и) особистості.

Деякі з цих чинників безсумнівно є під впливом і 
посилюються з боку Патріархата. Хоча це становить 
традиційну, історично сформовану культуру 
Патріархату, що є джерелом людської влади, однак 
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цей чинник не може бути виділено як 
першопричина Домашнього насильства. 
Першопричиною є фактично неправильне 
використання та зловживання цією 
владною силою. Але Патріархат є 
важливим сприяючим фактором в плані 
домашнього насильства, оскільки створює 
прийнятне середовище, щоб насильство 
відбулося. Традиційні та культурні 
переконання, релігійні вірування та 
практики, економічні та політичні умови 

Фактори, що утримають жінок в насильницьких відносинах

Емоційні 
фактори

Любов та емоційний вклад  
Сподівання, що партнер - насильник 
зміниться
Турбота про дітей
Невпевненість у прийнятті рішення
Страх за своє життя чи безпеку, а також про 
своїх дітей та близьких

Структурні 
фактори

Брак ресурсів
Відсутність системи підтримки (юридична, 
правоохоронна, медична та соціальна 
служби)
Брак освіти або обізнаності
Брак знань про права
Відсутність правових заходів захисту або 
відсутність доступу до судової системи
Брак ресурсів зайнятості та можливості 
навчання
Відсутність безпечного місця

Соціо-
культурні 
норми та 
релігійні 
вірування 

Розуміння і визнання того, що жінки повинні 
ставити права, добробут та інтереси інших 
над своїми
Збереження сім’ї за будь-яку ціну
Нормалізація наруги та насильства
Непорушність шлюбу
Інтерпретація біблійних вчень про 
упокорення дружини чоловікові

Наслідки домашнього 
насильства
Насильство в сім’ї є найважчим 
проявом нерівних відносин в плані 
влади між чоловіками та жінками.  
Воно (насильство) торкає особистість 
жінки – напад на гідність жінки та 
тяжкі порушення її основних прав як 
людини на життя, безпеку, гарантії та 
самовизначення. Це завдає фізичні 
травми, навіть приводить до смерті, і 
підриває не лише її психічне, емоційне, 
психологічне, духовне та соціальне 
благополуччя, але також і її дітей, її сім’ї 
та суспільства в цілому. 

ПОМІРКУВАТИ
Щоб помітити обличчя Гізели, 
Дейзі, Емі або жінки, що зовсім 
поруч, тих, кого гвалтують, 
над ким знущаються, і навіть 
вбивають, - це змушує нас 
усіх поставити питання 
собі як людині, як члену 
суспільства людської спільноти, 

поміркувати над життєвим вибором. Це означає, що нам 
доведеться стикатися з порожніми поглядами, що занурені у пафос 
без слів. Вимагається побожне мовчання, щоб її історія виживання 
розкрилася, в одкровенні її прагнення бути доціненою як частина 
людської спільноти, в її мрії прожити з обіцянкою і даром, що вона 
і є цим. Втримати її погляд - це побачити її очима усе, що є в ній і 
поза нею. Це визнати її як людину, поважати її історію та зцілити її 
рани так, щоб вся людська спільнота могла бути зцілена.

в патріархальному суспільстві можуть створювати 
відповідне середовище для домашнього насильства. 
І жінки в цій структурі патріархальної влади та ще й 
соціалізовані жорсткими гендерними ролями, є погано 
оснащеними, щоб захистити себе, якщо їхні партнери 
вчиняють насильницькі дії.
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В основі насильства щодо жінок та дітей 
лежить те, що жінку трактують нижчою від 
чоловіка. Це поняття досягає свого гіршого 
прояву через виключення жінок - те, що 
робить її невидимою. Та, яка створена за 
образом Бога, вважається неіснуючою.

У своїй книзі “Включення: Євангельський 
мандат” Діармуд О’Мерчу сказав: “... 

Біблія
Створено на Божу подобу

Біблія вчить, що людство створене за образом Бога 
і закликає спільноту захищати гідність, рівність і 
святість людей. (Буття 1: 26-27, Буття 4-11, Вихід 23: 9 
і Левіт 19:34)

Ісус і жінки на маргінесі:

У Євангелії від Луки (Лука 7: 36-50), Симон запрошує Ісуса 
до столу. Жінка, що була грішниця у місті, приносить 
алебастрову, повну пахощів, плящанку і миє ноги Ісусу, 
обмиває їх сльозми, обтирає волоссям. Симон був 
роздратований тим, що жінка – грішниця навіть торкається  
Ісуса. Ісус кидає виклик цій критиці, ставлячи гостре 
запитання: “Симоне, ти бачиш оцю жінку?” О’Мерчу 
перефразовує це питання: “Симоне, ти дійсно бачиш жінку, 
що стоїть перед тобою? Ви так осліплені моралістичними 
судженнями, що ви вже не можете бачити цю людину 
такою, якою вона є насправді? А якщо ти її навіть не бачиш, 
то яка існує надія, що ти коли-небудь зможеш її прийняти - 
чи то в своє серце, чи в твій дім! “

У Луки 13: 10-17 жінка була скорчена вісімнадцять років і 
не могла випростатись. З неї насміхались та глузували, що 
прокляття спричинило її горе. І Ісус зцілив її в суботу. “Ісус 
обходить пануючу законність, щоб відновити здоров’я 

жінки і, таким чином, знову інтегрувати 
її в спільноиу. ... Тепер стоїть рівно, прямо 
перед зібраними віруючими, котрі виглядали 
задоволеними щодо її нововіднайденої свободи. 
І вона дивиться в очі начальника синагоги,  
поглядом -  викликом,  якого він не зміг 
уникнути. Він більше не може її не помічати.

У жінок, які залишилися під хрестом, ми 
бачимо вірність до кінця, навіть коли учні 
повтікали в страху. “... Вони залишилися, 
щоб дочекати вражаючого світанку, 
який би штовхнув і вислав би туди, що 
перевищує всі місіонерські зусилля, які 
коли-небудь були записані в Євангеліє. ... 
Коли все приречено на остаточний відчай, 
сподівання болісно і гостро затримується 
у маргіналізованій групі, яку очолює Марія 
Магдалина “.

“Якщо ми маємо сприймати всесвітність 
Євангелія глибоко, тоді те, як ми 
розглядаємо та охоплюємо жінок з 
Євангеліє, визначить, як ми трактуємо всіх 
інших, що знаходяться у патріархальному 
виключенні. Ми покликані до нової 
рівноправної співпраці, за якої в повноті 
проявляється унікальність чоловіків і 
жінок”.

Те, що Святий апостол говорить у листі 
до галатів, влучно описує егалітарне 
співтовариство Ісусового руху: “Нема ні 
юдея ані грека, нема невільника ні вільного, 
немає ні чоловіка ані жінки; бо всі ви одно у 
Христі Ісусі “

Церковні Документи
Катехизм Католицької Церкви (№ 1934) 
перекликається з біблійним вченнм, 

жорстока невидимість, у яку примусово поставили 
жінок за різних патріархальних режимів. Пригнічення 
само по собі не було проблемою; гірше все-таки 
було виключення, згідно з яким домінуюча чоловіча 
культура вирішила не бачити, не бажала бачити і 
додавала шкоди за образу, навіть не реагуючи на саму 
присутність жінки. ... Це виключення, що ніколи не 
може бути виправдане в ім’я Євангельської цілісності“. 
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зазначаючи рівноправну гідність всіх людей: 
“Створено в образі єдиного Бога і однаково наділене 
раціональними душами, всі ... мають однакову 
природу і одне й те саме походження. Відкуплені 
Христовою жертвою, всі покликані брати участь в 
одній і тій самій божественній блаженності: тому 
всі і користуються рівною гідністю ». 

GaudiumetSpes 29: “Будь-яке соціальне чи 
культурне спустошення щодо основних особистих 
прав на основі статі, раси, кольору шкіри, соціальних 
умов, мови чи релігії повинно бути ліквідоване як 
несумісне з Божим промислом”.

Папи
Папа Іоанн Павло II: Mulieris Dignitatem, (MD, 101) 
“ Це панування (чоловіка над жінкою) вказує на 
нелади та втрату стабільності цієї фундоментальної 
рівності, яку мають чоловік і жінка ... “. 

Папа Іоанн Павло II: Лист до жінок (LW, 31) В ім’я 
Церкви він просив пробачення за невизнання та 
неправильне висвітлення жінок, що фактично вело 
їх на маргінес суспільства. І він сподівався, що 
“цей жаль трансформується з боку всієї Церкви у 
відновленні зобов’язання вірності Євангельському 
баченню: вивільнити жінок від будь-яких видів 
експлуатації та панування”.

Папа Франциск під час однієї своєї 
щотижневої аудієнції на площі Святого 
Петра: “Ми поки що не зрозуміли в повноті, 
що може дати нам жіноча обдарованість, що 
жінка може дати суспільству, а також нам. 
Можливо бачити речі різними погладами, 
що доповнює уяву чоловіків “.

Папа Франциск: “Я хотів би підкреслити, що 
жінка має особливу чутливість до” речей 
Божих “, перш за все, допомагаючи нам 
зрозуміти милосердя, ніжність і любов, які 
Бог має для нас ...”

Конгрегаційні 
документи
SSpS Конституції і Директорія 

Стаття 109.3: Ми вважаємо важливою 
місією дати змогу жінкам зростати у 
свідомості їхньої особистої гідності та 
їхньої ролі в сім’ї, Церкві та суспільстві.

SSpS Загальні документи

1990 - 10th Г. К.: Пріоритет: Жінки, Молодь та діти; 
Стратегія: Сприяння жінкам
1996 - 11th Г.К.: Приіоритет у Місії: Пропагувати 
Добру Новину Ісуса подібним чином як Жінки-
Пророчиці 
2002 - 12th Г. К.: …покликані та йдуть до найбільш 
виключених у суспільстві ... як жінки до жінок...
2008 - 13th Г.К.: Що означає наша зустріч з 
тобою, Воскреслий Господь, для нас сьогодні як 
міжкультурних, навчальних та автентичних свідків 
жінок -  учнів?
2014 - 14th Г. К.: На шляху до спільності - розширення 
кола “... Згідно своїх слів та вчинків Ісус запросив до 
спілкування всіх тих, хто так чи інакше випав із нього 
або був викинутий на узбіччя. Він доходив до всіх, 
але особливо до грішників, бідних, хворих, жінок 
та людей інших вірувань. Він проповідував добру 
новину, яку він проголошував у своїх оповіданнях і 
притчах: “Ніхто не виключений із Царства Божого!”
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ДІЯТИ
Покінчити з домашнім 
насильством: заклик до дій
Розв’язання проблеми насильства в сім’ї 
виходить за межі можливостей окремих осіб 
та членів родини. Відповідальність не повинна 
лягати лише на обов’язки з боку поліцейських чи 
суддів. Якщо правові засоби та служби захисту 
не є достатніми, тоді, як ті, хто позбавлений прав 
і можливостей можуть цим користуватися, і як 
тоді безправні можуть бути почутими?

Належна реакція щодо насильства в сім’ї повинна 
лежати в багатосекторній та міждисциплінарній 
площині. Свобода від насильства - це турбота 
всіх. Наше зобов’язання полягає в тому, щоб 
втручатися, особливо за тих, хто є послідовниками 
Ісуса.

Нижче наведений лише певний перелік питань 
для того, щоб займатися проблемою домашнього 
насильства, і цей перелік можно продовжити:

1.  Превентивні програми

Оскільки Домашнє насильство є як наслідком, 
так і причиною гендерної нерівності, необхідно 
займатися програмами первинної профілактики, 
що стосуються гендерної нерівності та корінних 
причин насильства, такими як:
• Проведення тренінгів / орієнтацій щодо гендерної 

чутливості, щоб висвітлити взаємодоповнюваність 
жіночої та чоловічої  обдарованості;

• Гендерно збалансована програма навчання 
в школах для усунення жорстких гендерних 
стереотипів та гендерних упереджень та 
зосередження уваги на зміні культурних та 
традиційних норм і ставлення, які сприяють 

схваленню та навіть ведуть до насильства, та 
повної нетерпимості до насильства;

• Включення гендерної концепції, гендерних 
питаннь, проблеми домашнього насильства та 
прав жінок і  дітей у  плани уроків / посібників для 
викладацького складу;

• Підвищення обізнаності громадськості з цього 
питання шляхом створення і розповсюдження 
матеріалів та інноваційних аудіовізуальних 
повідомлень, які формують позитивний імідж 
дівчаток та жінок у суспільстві та демонструють 
насильство в сім’ї як неприйнятне;

• Інформаційні матеріали щодо прав жінок та дітей;
• Освіта, що акцентує роль зростаючої 

відповідальності чоловіків щодо подолання 
насильства,  залучення чоловіків до протидії 
насильству;

• Мультимедійні кампанії з метою припинення 
насильства в сім’ї;

• Обговорення на форумах та у фокус групах 
питань з демаскування демонізації  мачізма та 
переосмислення, що таке мужність;

• Зміна норм і поведінки чоловіків і хлопців;
• Зміна культурних та традиційних поглядів, 

ставлення та практик, що підсилюють гендерні 
стереотипи та гендерні упередження;

• Виклик патріархальним структурам та системам, 
які створюють або сприяють створенню умов для 
зловживань;

• Переосмислення нашого особистого 
використання влади;

• Лобіювання прийняття законів та обрядів, що 
сприяють і захищають права жінок та дітей;

• Підтримка зусиль уряду та вашої безпосередньої 
громади, спрямовані на боротьбу з насильством 
в сім’ї.

2. Програми втручання та захисту

Для жертви: у вирішенні нагальних практичних 
потреб жінок, які переживають насильство, 
необхідне застосування гендерно-чутливих 
послуг, де до жінок відносяться з повагою та яких 
не ганьблять. Ці послуги включають:
• Медичні послуги
• Послуги з охорони та захисту
• Соціальні послуги: їжа, притулок, одяг
• Консультування та лікування травм та інші 

психосоціальні заходи
• Юридичні послуги
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• Партнерські системи для використання цих 
послуг

Для кривдника: Програми реабілітації, які 
мають на меті самозагоювання, повагу, людську 
гідність, самоконтроль і навички управління 
гнівом, альтернативні способи вирішення 
конфліктів, механізми врегулювання кризових 
ситуацій та інші подібні навички.

Налагодження зв’язків: встановлення зв’язків 
з місцевими та національними урядовими 
установами, а також з іншими організаціями, 
такими як церква, неурядовими організаціями, 
туди, куди ви можете звертатися для тих жертв, 
яким необхідна допомога, яку ви або ваша 
організація не в змозі надати.

3. Розширення можливостей і створення 
потенціалу

Якщо жінки не матимуть прав, вони залишаться 
жертвами. Ми повинні допомогти їм подолати 
свою віктимізацію, щоб вижити, і бути в змозі 
допомогти іншим. Впровадження та надання 
певних програм та послуг можуть допомогти у 
наступному, а саме:

• Можливість навчання та підвищення 
кваліфікації;

• Засоби до існування та економічна незалежність
• Доступ до кредиту
• Робоча зайнятість
• Створення / організація груп підтримки
• Дружнє середовище та сприятливі умови, 

які дозволяють вільно висловлюватися та 
спілкуватися

• Розбудова дружби та соціальних мереж
• Подорож / прогулянка з ними та спостереження 

за їх прогресом

18-денна кампанія з метою припинення 
насильства щодо жінок проходить щорічно з 
25 листопада по 12 грудня у всьому світі. Тому, 
вчасно, що в цей час ми розмірковуємо, як 
ми, жінки та релігійна громада, можемо більш 
змістовно розширювати наше коло спілкування 
з жінками у наших відповідних місіях, особливо 
з жертвами та тими, хто пережив насильство,  та 
надавачами послуг. 

Але ми спочатку повинні взяти паузу і поміркувати 
над своїми особистими та конгрегаційними 
віруваннями, цінностями, ставленнями, 
практиками та способами мислення та робити 
речі, щоб, хоча ми і вирішили займатися цією 

проблемою і втрутитися в неї для допомоги, ми 
не будемо мимоволі додавати або погіршувати 
жіночу віктимізацію та гноблення.

ЗАПИТУЄМО СЕБЕ: 
1. Персонально
• Як я дивлюсь на скривджених жінок та трактую 

це?
• Як слухаю їхні історії?
• Чи можу я бачити речі з позиції скривджених?

2. З точки зору культури
• Які культурні або традиційні переконання, 

цінності та ставлення, я все ще маю, що посилюють 
гендерні стереотипи та гендерні упередження?

• Чи маю я в думках щось і роблю таке, що 
ненавмисно може сприяти  тому, що призводить 
до насильства?

3. Гендерна чутливість та використання 
т.зв. гендерної прозорості  

• Наскільки я гендерно чутлива у своїх стосунках з 
іншими?

• Чи можу я визначити, наскільки по-різному 
впливають на чоловіків та жінок  наша політика, 
практика, проекти, програма та все, що ми 
робимо виконуючи нашу місію?

• Чи я визнаю та вживаю заходів для вирішення 
або виправлення будь-якої форми нерівноправ’я, 
несправності, несправедливості, що виникають у 
моїх відносинах з іншими?

• У процесі реалізації наших програм, проектів 
та роботи чи додаємо в плані навантаження на 
жінок, їх пригнічення та дискримінаціі?

• Чи є мої стосунки з іншими людьми живими, 
цілющими і поживними?

4. Повноваження
• Які є джерела моєї сили? (вік, здоров’я, цілісність, 

практика, досвід, таланти, навички, ресурси, 
позиція тощо)

• Як я використовую свої повноваження? (влада 
над чимось, влада по відношенню до чогось, 
влада з чимось)

• Чи моє використання своє сили надихає інших 
або позбавляє їх права?

• Чи я приймаю / дотримуюся патріархальних 
принципів у використанні своїх повноважень?

Перекладач:Тетяна Куликовська


