Сприяти рівним правам
Рівні права – це поняття, протилежне повній владі
та контролю одного партнера над іншим. Партнери,
що мають рівні права, не вдаються до насильства, а
також:
Разом шукають шляхи вирішення конфліктних
ситуацій, що задовольнили б обидві сторони, та
готові піти на компроміс

Зіткнувшись з
подвійною природою
насильства: військове
та домашнє насильство

Позитивно та з розумінням сприймають почуття
іншого партнера, слухають один одного та не
засуджують
Підтримують життєві цілі іншого партнера та
поважають його/її право на власні почуття,
захоплення та власну думку
Діляться батьківськими обов’язками та виступають
моделью позитивної поведінки без насильства для
своїх дітей
Згодні порівну ділити домашні обов’язки та разом
приймають важливі сімейні рішення
Разом приймають рішення щодо фінансових
питань, впевнившись, що таке фінансове рішення
влаштовує обидві сторони
Визнають свою провину у разі, якщо вони вчинили
насильство, та говорять про це відкрито та чесно

Звертаються за допомогою та за корисною
інформацією в спеціалізовані служби та громадські
організації
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Дійзнайтесь, які
права мають біженці
та
яким чином ви
можете зупинити
насильство

Подвійна природа
насильства :
Біди, що випадають на
долі біженців
та
домашнє насильство

Ukrainien

Домашнє насильство
Домашнє насильство – це зумисне зловживання владою одним із
партнерів з метою повного контролю над іншим. Для досягнення
цієї мети він вдається до різних методів, спрямованих на те, щоб
його партнерка (дружина) постійно знаходилась у стані покори.
Домашнє насильство – це серія дій, що повторюються все частіше та
посилюються з кожним разом та включають в себе:








Примус та залякування
Приниження
Психологічний тиск
Соціальну ізоляцію
Шантаж дітьми
Нав’язування чоловічої переваги
Фінансовий контроль

Домашнє насильство над жінкою може відбуватися і без
тілесних пошкоджень.

Деякі фактори ризику насильства в сім'ї









Ізоляція від суспільства та незнання мов
Сімейні поділу і конфлікти щодо опіки над дітьми
Робота, що сприяє підвищенню соціального та економічного
статусу жінки
Втрата професіональної кваліфікації та невизначений статус
Проблема алкоголізму та наркоманії у чоловіка
Дискримінація та соціальна ізоляція
Безробіття чоловіка
Фінансові складнощі та стрес, пов’язаний з ними

Будь-яке насильство є неприйнятним!
У випадку надзвичайних ситуацій, телефонуйте до:

Cлужби SOS Violence conjugale
1 800 363-9010 (24 години на добу / 7 днів на тиждень)
Органи поліції міста Монреалю (SPVM)
Единий номер : 911

Влада та контроль над жінкою – іммігранткою
Адаптація проекту Power and Control Wheel, Domestic Abuse Intervention Project,
Дулут, штат Міннесота

Застосування до неї фізичної сили

 Штовхати, бити, тягати за волосся
 Викручувати руки, кусати, збивати з ніг, погрожувати
зброєю

Ізоляція

 Ізолювати жінку від її друзів та членів її родини, а також
від людей, що говорять її мовою
 Не дозволяти їй вивчати французьку та англійську мови

Емоційний тиск

 Брехати їй з приводу її імміграційного статусу
 Обмовляти її перед членами її родини
 Принижувати її расистськими образами

Фінансовий контроль

 Погрожувати повідомить імміграційні служби про те, що
вона працює нелегально
 Не дозваляти ій навчатися чи працювати

Сексуальне насильство

 Називати її жінкою «легкої поведінки» або «повією».
 Дорікати їй тим, що в неї минуле повії та це зафіксоване
в її імміграційних документах

Шантаж дітьми

 Погрожувати їй забрати дітей та вивезти їх із країни
 Погрожувати здати дітей до органів опіки

Залякування

 Ховати або знищувати важливі докуменкт (паспорт, номер
соціального страхування та ін)
 Знищувати дорогі їй речі, що нагадують їй про рідну країну

Зловживання статусом громадянина / постійного
резидента
 Відмовлятися заповнювати документи, необхідні для
легалізації її імміграційного статусу
 Забирати чи погрожувати відізвати документи, що вже
були подані для отримання статусу резидента

Погрози

 Погрожувати їй депортацією чи видачею імміграційній
службі
 Погрожувати відкликати заяву щодо реруляризації
її імміграційного статусу

